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E D I T O R I Á L

Vážení čitatelia, 
milí priatelia,

keď Siemens vlani oznámil, že na kúpu dvoch popredných diagnostických firiem Bayer Diagnostic
a Diagnostic Products Corporation vynaloží astronomických 5,7 miliardy eur, boli počuť aj hlasy,
ktoré tento krok spochybňovali. Ale tak to už pri transakciách podobného rozsahu býva. Koncern
neváhal investovať obrovskú sumu peňazí jednoducho preto, že má jasnú víziu – molekulárnu diagnos-
 tiku.

O tom, že nešlo o výstrel do tmy, najlepšie svedčí to, že k podobnému kroku sa odhodlal už aj
General Electric, ktorý túto víziu podporil kúpou firmy Abbott Laboratories Diagnostics Business.
Som presvedčený, že smer udaný spoločnosťou Siemens skôr či neskôr budú nasledovať aj ďalší
výrobcovia medicínskej techniky.

Molekulárnu diagnostiku považujeme za jeden z najperspektívnejších smerov v modernej medicíne,
ktorý nám o niekoľko rokov umožní liečiť dnes nevyliečiteľné choroby. Získaním spomínaných 
firiem Siemens sústredil pod jednu strechu kompletnú vývojovú a výskumnú základňu v oblasti
diagnostiky. K týmto dvom akvizíciám treba prirátať tiež prevzatie firmy CTI Molecular Imagining
v roku 2005 za rovnú miliardu dolárov.

Spojili sme laboratórnu diagnostiku in vitro s medicínskym zobrazovaním in vivo. Prvý raz tak
došlo k zlúčeniu dvoch historicky úplne odlišných diagnostických metód. Kým v oblasti in vivo
Siemens už dlhé roky patrí k absolútnej svetovej špičke, in vitro metódy boli doménou iných spo-
ločností. Každá má svoje prednosti, výskumníci sú však presvedčení, že práve ich integrácia je
kľúčom od dverí, ktoré im dovolia pochopiť mechanizmus fungovania chorôb – najmä to, ako
vznikajú.

Na odhaľovaní tohto tajomstva pracuje vo vývojovo-výskumnom stredisku Siemens Medical 
Solutions Diagnostics okolo 8 000 špičkových vedcov. Siemens si môže povedať, že je prvou 
technologickou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné diagnostické riešenia. V stredisku 
sa sústreďuje všetko medicínske know-how, ktorým dnes disponujeme. 

Molekulárna medicína má však aj svoju ekonomickú dimenziu. Vo vyspelých štátoch rýchlo 
stúpajú náklady na zdravotnícku starostlivosť, pod čo sa na jednej strane podpisuje starnutie 
populácie, ale na druhej strane aj čoraz dokonalejšie, no drahšie technológie. Pred medicínou
stojí nielen úloha zvyšovať kvalitu, ale aj znižovať náklady.

Najmä diagnostika in vivo bude v tomto zmysle zohrávať významnú úlohu, pretože umožní
predchádzať vzniku chorôb. Je totiž oveľa lacnejšie, ak šofér privezie vozidlo do servisu skôr, 
než sa pokazí. To isté možno povedať i o zdraví človeka. Liečiť rakovinu je nákladnejšie, ako 
zabrániť jej vzniku, alebo ju zachytiť v počiatočných štádiách.

Dnes to síce ešte nedokážeme, ale práve do tejto oblasti smeruje úsilie vedcov, keď sa hovorí 
o molekulárnej medicíne. Molekulárne testy a laboratórna technika nám o pár rokov umožnia 
odhaľovať choroby v počiatočných štádiách. Túto víziu teraz musíme premeniť na konkrétne 
produkty a riešenia. Integrácia diagnostických metód je pre to nevyhnutným predpokladom, 
akokoľvek vysoké sa môžu zdať investície, ktoré Siemens na tento účel vynaložil.

Vladimir Šolík,
riaditeľ divízie medicínskej techniky 
spoločnosti Siemens s.r.o.



4 5 VISIONS 03 2007

O B S A H

VISIONS
Magazín spoločnosti Siemens s.r.o.

Vydáva: Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Ročník 2 / číslo 3
Vychádza štvrťročne

Šéfredaktor: Vladimír Duduc

Redakčná rada: Tomáš Kráľ,
Martin Noskovič, Peter Briatka, Slávka Faltys,
externí spolupracovníci

Informácie o možnostiach inzercie a predplatnom
získate na telefónnom čísle: 02 / 59 68 21 64 
alebo na e-mailovej adrese: visions.sk@siemens.com

Grafická úprava a layout: Linwe, s.r.o.
Tlač: DiPrint, s.r.o.

Reg. Číslo MK SR: 3479 / 2005,
ISSN 1337 – 0014
Kopírovanie alebo rozširovanie
magazínu, prípadne jeho častí,
výhradne s povolením vydavateľa.

Neoznačené texty a fotografie:
Siemens, archív redakcie
Fotografia editoriál: Peter Hudec
Fotografia na titulnej strane: Isifa

Editoriál . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Fascinácia . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Novinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Interview: Dalibor Zelený . . . . . 12
Krásne technické myšlienky 
narážajú na realitu

Technológie . . . . . . . . . . . . . . . 16
Navigácia vo hviezdach

Téma čísla . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Diagnostika mieri do buniek

Dnes ešte nezomriem

Medicína v zákrutách času

Ako fungujú stroje na choroby

Skôr než choroba zaklope na dvere

Diagnostika na technologickej diaľnici

VISIONS

8 12

60



Ako vzniká . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kameňomlynári

Okná víziám dokorán. . . . . . . . . 33
Vedci z Kalifornie

High-tech . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hotelový personál na elektrinu

Vzdelávanie . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sieťové akadémie Cisca obleteli svet

Architektúra . . . . . . . . . . . . . . . 38
Múzeum Mercedesu – budova ako žiadna iná

Život za priehľadnými múrmi

Štýl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
V bezpečí!

História . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dizajn s hlbokými koreňmi

My visions: Michal Forišek . . . . 50
Život medzi algoritmami

Auto moto . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Šoférovanie s joystickom 

Šport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Luk nezlomil ani čas

Art visions . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zmrznutý pôvab ľadových monumentov

Hračky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vo firme. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

03 2007

16 20 44

4653



6 7 VISIONS 03 2007

F A S C I N Á C I A



Odolá aj blesku
Výkonový vypínač s pružinovým strádačovým
pohonom pre 550 kilovoltov počas prepäťo-
vého tes tu v skúšobni veľmi vysokého napätia
v Berlíne. Výkonové vypínače sú prístroje,
ktoré v energetike slúžia na zapínanie a vypí-
nanie prúdových obvodov v zaťaženom stave.
Spínajú sa nimi veľké výkony. Podľa jednotli-
vých typov pracujú pri menovitých napätiach
od 72,5 do 800 kilovoltov a menovitých prú-
doch do 6 000 ampérov. Prepäťové testy 
sa robia kvôli overeniu a potvr de niu, že prístroj
je schopný odolať aj pre pä tiam, ktoré sa môžu
počas prevádzky vyskytnúť. Pre pätia môžu byť
spôsobené napríklad úderom blesku alebo
spínacími procesmi vypínačov. 
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N O V I N K Y

Nekontrastné zobrazovanie 
cerebrálneho perfúzneho tlaku
Zobrazovanie cerebrálneho perfúzneho tlaku
bude čoskoro možné i bez použitia kontrast-
ných látok. Siemens v spolupráci s Univerzi-
tou Pennsylvánie vyvinul komplexné riešenie
Arterial Spin Labeling (ASL), čo je metóda
magnetickej rezonancie, ktorá využíva vodu 
v krvnom obehu ako kontrastný činiteľ vlast-
ného pôvodu na neinvazívne vyšetrovanie
vnútorných tlakov a fyziologických procesov
prebiehajúcich v mozgu v priestorovom rozlí-
šení. Je vhodná najmä na skúmanie mozgo-
vých porážok, nádorov, degeneratívnych
ochorení alebo epilepsie. Spolu s týmto pa-
tentom spoločnosť predstavila aj riešenie
syngo ASL vybavené technológiu Total Ima-
ging Matrix s integrovaným paralelným zo-
brazovaním, ktoré skracuje čas potrebný 
na získanie snímky.

Šprintér medzi letiskovými systémami na prepravu batožín
Nový terminál pekinského letiska bude mať jeden z najmodernejších systémov na prepravu
batožín. Vďaka vysokorýchlostnému zariadeniu, prepravujúcemu kufre rýchlosťou 11 metrov
za sekundu, bude schopný roztriediť a prepraviť vyše 19 000 batožín za hodinu. Čas potrebný
na dopravenie kufra od priehradky k najvzdialenejšiemu lietadlu tak neprekročí ani 25 minút.
Systém na prepravu batožín, ktorý sa bude nachádzať v podzemí, umožní letisku obslúžiť dve
lietadla za minútu. Bude ho tvoriť okolo 50 kilometrov dopravníkových pásov. Aby batožina pri
vysokej rýchlosti nespadla z pása, bude sa prepravovať vo vozíkoch vybavených čipmi RFID,
ktoré v zlomkoch sekundy budú naprogramované údajmi o majiteľoch a destináciách. Zariade-
nie, ktoré dodá spoločnosť Siemens, bude spustené už na jar 2008, takže bude pripravené 
na olympijské hry, ktoré začínajú v auguste.

Hosťom môže otvárať dvere 
bezdrôtový domový vrátnik
Domové vrátniky vďaka novej komunikačnej
jednotke Gigaset HC450 umožňujú využívať
na otváranie dverí a rozhovory s prichádzajú-
cimi návštevníkmi bezdrôtové telefóny.
Možno nimi nahradiť tradičné zvončeky pri
vchodových dverách, ako aj staré domové te-
lefónne systémy. Namiesto zvonenia či bzuča-
nia zvončeka upozorňuje na príchod hosťa
signál na bezdrôtovom telefóne. Ten možno
použiť aj na komunikáciu s prichádzajúcim
návštevníkom a na diaľkové otváranie brány
či hlavného vchodu. Signál domáceho tele-
fónu je možné presmerovať tiež na pevnú
linku. Keďže nie je potrebné inštalovať elek-
trické rozvody, nový Gigaset HC450 od spo-
ločnosti Siemens je vhodný aj do starých
budov. Jednotku stačí len pripojiť ku káblu 
od zvončeka a môže sa používať.



Naftové motory majú čistejšiu 
budúcnosť
Modulárne riadenie spaľovacích procesov 
v dieselových motoroch umožní výrobcom
vozidiel plniť sprísnené emisné normy Euro 5
a Euro 6, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2009
a 2014. Ide o optimalizované a inteligentné
riadenie nielen motora, ale aj výfukovej sústavy.
Moduly je možné kombinovať podľa typu
auta alebo výkonnostnej triedy. Modulárny
prístup vyvinutý spoločnosťou Siemens
okrem znižovania pevných častíc a oxidov 
dusíka obmedzuje tiež emisie oxidu uhliči-
tého a zvyšuje účinnosť motora. Nový systém
zlepšuje presnosť spaľovacieho procesu opti-
malizáciou prísunu paliva a kyslíka do mo-
tora. Deje sa tak zvýšením vstrekovacieho
tlaku a počtu vstrekovacích fází. Nafta 
sa dostáva do spaľovacej sústavy cez väčší
počet menších otvorov. Lepšie riadenie spaľo-
vania umožňuje zvyšujúca sa presnosť moto-
rových senzorov.

Elektrina vyrobená z tuku na pečenie
Talianska spoločnosť Tampieri, zaoberajúca sa produkciou potravinárskych olejov, plánuje zo zvyš -
kov po lisovaní hrozna a drvení jadierok vyrábať elektrickú energiu. Siemens, ktorý na tento účel
vyrába 14,7-megawattovú parnú turbínu, vlastní tri rôzne technológie na výrobu energie z odpadov,
ktoré vyvinul v spolupráci s viacerými partnermi. Okrem talianskej Tampieri vybavil softvérom
na koordináciu strojných zariadení a meracou technológiou aj berlínsku spoločnosť Alba, ktorá
premieňa až 60 percent svojich odpadov na palivové pelety. V továrni na výrobu lepenky v rakús -
kom Hirschwangu zasa implementoval komplexný systém na výrobu energie Sipaper Reject
Power. Vlhké a nerecyklovateľné časti lepenky je možné pomocou tejto technológie ihneď spáliť. 
Zo vznik nutej pary, ktorá poháňa sústavu turbín, závod vyrába teplo a elektrinu. V spolupráci 
so spoloč nos ťou Wirkungsgrad Energieservice zriadil v Dornbirn-Stöckenu v Rakúsku aj kombinova -
nú tepláreň a elektráreň, kde sa elektrina a teplo vyrábajú z tukov na pečenie a fritovacích olejov.

Hybridný autobus s naftovým 
a elektrickým motorom
Norimberská mestská hromadná doprava testuje
dieselelektrický hybridný autobus od firmy MAN,
ktorý je vybavený riadiacou technológiou Siemens.
Prototyp dopravného prostriedku spotrebuje zhruba
o 25 percent menej paliva ako konvenčné autobusy.
Vozidlo uvádza do pohybu elektrický motor, ktorý
je po rozbehu vystriedaný dieselovým motorom.
Použitím elektromotora sa znižuje spotreba paliva,
ktorá je najvyššia práve pri rozjazde. V mestskej
premávke je zastavovanie a rozbiehanie časté, na-
vyše autobusy mestskej hromadnej dopravy jazdia
po krátkych úsekoch medzi jednotlivými zástavkami.
Elektrický motor zároveň slúži ako generátor – keď
vozidlo brzdí, kinetická energia sa nestráca, ale pre-
mieňa sa na elektrickú a uchováva sa. Táto energia
sa potom používa na zásobovanie autobusu elektri-
nou. MAN počíta s tým, že masová produkcia diesel -
elektrických hybridných autobusov sa začne v roku
2010.
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Prvá kombinovaná pohonná jednotka pre vlaky
Cestovanie vlakom bude zasa o niečo tichšie a ekologickejšie. V mníchovskom metre sa testuje

nový koncept kombinovanej pohonnej jednotky a brzdových systémov Syntegra od spo-
ločnosti Siemens. Je zhruba o 20 percent energeticky úspornejší ako jeho predchodca.
Motory, ktoré dnes poháňajú vlakové súpravy, bežia permanentne na vysoké otáčky, takže
prevodovka musí konvertovať celú silu i na pomaly idúce kolesá. Výsledkom sú straty
spôsobené trením, vyššia energetická spotreba a hluk. Syntegra tieto nedostatky eliminuje.

Konštruktéri integrovali do podvozkov súprav nielen pohonnú jednotku a brzdový sys-
tém, ale aj prevodovku nezávislú od priameho pohonu. To viedlo k zníženiu hlučnosti aj

spotreby energie. Pre ilustráciu, Syntegra pri nasadení v štvorvozňovej súprave metra ročne
ušetrí približne 340 000 kilowatthodín, čo je ekvivalent ročnej spotreby 100 domácností.

Systém upozorňujúci na nesprávne odbočenie
Unikátny asistenčný systém bude upozorňovať šoférov v zložitej dopravnej
situácii alebo pri neprehľadnom dopravnom značení, aby nesprávne neod-
bočili. Jeho jadrom je kamerové rozpoznávanie dopravného značenia, ktoré
spolupracuje so satelitnou navigáciou. Systém tak dokáže odhaliť zlý smer 
a varovať šoféra skôr, ako odbočí na nesprávny diaľničný výjazd, do jedno -
smerky či protismeru. Hlavným prvkom výstražného systému je kamera 
namontovaná za vnútorným spätným zrkadlom, ktorá sleduje smer jazdy
auta. Komunikuje s aplikáciou eHorizon v navigačnom systéme, ktorá
zbiera informácie týkajúce sa trasy a smeru pohybu auta. Výstražný systém
ihneď zistí, keď sa vodič pokúsi vybočiť do zlého smeru. Vďaka včasnému
varovaniu, ktoré vyvinul VDO Siemens, sa bude môcť vrátiť do správneho
pruhu skôr, ako bude neskoro.

N O V I N K Y

Mobilný automat na cestovné lístky
V jedenástich regiónoch Nemecka začali testovať mobilný predajný automat cestovných lístkov, ktorý sa zmestí do vrecka. Zhruba 13 miliónov
ľudí tak môže platiť za lístky prostredníctvom mobilného telefónu. Objednávanie lístkov je veľmi jednoduché, stačí zadať v menu telefónu typ
a množstvo lístkov, prípadne aj trasu. Celý proces netrvá viac ako desať sekúnd. Po jednorazovej registrácii na internete a výbere metódy platby
(debetná alebo kreditná karta) dostane cestujúci SMS, ktorá mu umožní stiahnuť do telefónu malú Java softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej
si môže objednať cestovný lístok. IT riešenie vytvoril Siemens, ktorý ho aj bude po dobu trvania pilotného projektu prevádzkovať.



Atómové elektrárne 
budú rozoberať roboty
Japonská spoločnosť Sojitz so svojou dcérskou
firmou e-Energy plánuje rozvinúť v Japonsku
nový druh podnikania, ktorý sa bude venovať
rozoberaniu jadrových reaktorov diaľkovo
riadenými mechanizmami. Z tohto dôvodu
založili spoločný podnik s firmou Cybernetix.
Trh pre tieto zariadenia by sa mal vytvoriť 
v roku 2010, keď niektoré japonské reaktory
dospejú ku koncu svojej životnosti. Sojitz
očakáva, že tento trh bude mať v budúcich 
30 až 40 rokoch hodnotu okolo 24 miliárd 
dolárov. Už minulý rok v novembri podpísal
Sojitz s Cybernetixom kontrakt na dodávku,
inštaláciu a sprevádzkovanie prvých troch 
na diaľku riadených robotov určených na rozo-
beranie parných generátorov v jadrovom
reaktore Tokai 1.

Bio batéria vyrábajúca elektrinu z cukru
Sony vynašlo bio batériu, ktorá vyrába elektrinu z cukru. Výskumníci spoločnosti sa nechali
inšpirovať pochodmi v živých organizmoch, kde ako katalyzátor slúžia enzýmy. Katalytickú
funkciu v bio batérii majú na starosti tiež enzýmy. Batéria má anódu s príslušnými enzýmami
a katódu privádzajúcu kyslík. Z glukózy na anóde enzýmy odštiepia 2 elektróny a 2 katióny
vodíka, ktoré sa cez celofánovú membránu prepustia ku katóde, kde zreagujú s kyslíkom 
a elektrónmi privedenými po zapojení okruhu. Výsledným produktom reakcie je čistá voda.
Testovací akumulátor dosahuje vstupný výkon 50 miliwattow, čo je zatiaľ najvyššia hodnota
dosiahnutá u pasívneho typu bio batérií. Štyri batérie tak bez problémov zvládnu napájať
energiou napríklad MP3 prehrávač s dvoma pasívnymi reproduktormi.

Technická textília odpudzujúca
vodu i nečistoty
BASF vyvinul inovatívnu technickú textíliu
Mincor TX TT, ktorá je vhodná ako materiál
na nečistotu odpudzujúce povrchové úpravy
výrobkov ako rolety, slnečníky, plachty alebo
stany. Textília má rovnaký samočistiaci efekt,
aký je možné pozorovať napríklad pri lotose 
a iných rastlinách v prírode. Neobyčajná schop-
nosť lotosu udržiavať si čistotu prostredníctvom
veľmi jemných štruktúr urobila z posvätnej
rastliny budhizmu obdivovanú kvetinu aj inde
vo svete. Nie je však jediná. Samočistiace účinky
má aj tŕstie, žerucha alebo kontryhel. U týchto
rastlín dochádza k tomu, že drobné kvapky 
sa kotúľajú po listoch a berú so sebou aj malé
čiastočky nečistôt. Rovnakú funkciu, ktorú 
na povrchu týchto rastlín zabezpečujú miniatúr -
ne papily, plní pri technických textíliách Mincor
TX TT nespočetný počet častíc s priemerom
menším ako 100 nanometrov. Vedcom sa po-
darilo dosiahnuť rovnaký účinok ako v prí-
rode – odpudzovať vodu i špinu. 
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Krásne technické 
myšlienky
narážajú na realitu

AUTOR: PETER SOBOLIČ
FOTO: PETER HUDEC

Nový generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Dalibor
Zelený prišiel na Slovensko z Česka, kde pred časom zastával
rovnakú funkciu v Českých dráhach. Porozprávali sme sa s ním
o tom, čo treba robiť, aby železnice na Slovensku dosahovali
takú úroveň ako v Česku.



Má železničná doprava na Slovensku
perspektívu, oplatí sa do nej investovať?
Určite, perspektívu má. Železnice sú dopravný
odbor, ktorý umožňuje pomerne bezproblé-
movú a efektívnu prepravu nákladov i osôb.
Táto krajina má geografickou polohou
ideálne predpoklady na rozvoj železničnej
dopravy v rámci Slovenska, ale tiež pre začle-
nenie do európskej železničnej siete, a to nielen
v smere sever – juh, ale čím ďalej, tým viac, aj
v smere východ – západ. S ekonomickým 
rozvojom Ruska a bývalých krajín ZSSR totiž
stúpa význam dopravných tepien medzi vý-
chodom a západom. Slovensko má obrovskú
príležitosť železničnú dopravu predávať – trasy,
konkrétne produkty, ale predovšetkým pre-
pravu nákladov. Investície do železníc 
sú ideálnym spôsobom, ako podporiť rast
pracovných príležitostí a rozvoj jednotlivých
priemyselných odvetví.

Poplatok za železničnú cestu je na Slo-
vensku najvyšší v Európe. Prečo?
Platí to len pri nákladnej doprave. Súvisí 
to s konštrukciou poplatku. Na rozdiel od sused-
ných krajín sú doň zahrnuté aj sadzby za po-
sunovacie práce, i za niektoré doplnkové služby,
ktoré ostatné štáty v poplatku nemajú. Potom
je to aj vec podielu živej práce na prevádzkovaní
dopravnej cesty, ktorý je v SR vyšší. Svoju
rolu hrá tiež harmonizácia podmienok na do-
pravnom trhu. Do poplatkov sa premietajú 
aj náklady nás ako správcu a manažéra doprav-
nej infraštruktúry. Kým na Slovensku používa-
telia železničnej dopravnej cesty platia všetky
náklady, ktoré na ňu vynakladajú, v iných
krajinách to tak nie je. Pritom príspevok štátu
na ich vykrývanie je veľmi malý.

Dávajú iné štáty železniciam viac peňazí?
Na Slovensku používateľ hradí náklady na do-
pravnú cestu prakticky stopercentne sám. 
V Rakúsku je to inak. Hoci tam sú náklady 
na dopravnú cestu asi osemnásobné, používa-
 telia platia v porovnaní so SR len polovičný
poplatok.

Ako je to možné?
Je to vec štátnej dopravnej politiky. Ako ktoré
odvetvie dopravy štát podporuje a je ochotný
doň investovať. V Českej republike platia po-
užívatelia železničnej dopravnej cesty len
niečo vyše polovice nákladov, zvyšok nesie 
na bedrách štát. Podarilo sa tam presadiť, 
že celú kapacitu financuje štát a od používateľov
vyberá len tú časť, ktorú využívajú. 

Akú konkurenciu za týchto podmienok
predstavuje pre železnice automobilová
doprava?

Zo štúdie ministerstva dopravy vyplýva, 
že železničná nákladná doprava znáša dva a pol
razy vyššie náklady ako cestná nákladná do-
prava. Pri osobnej je to až trikrát viac. Z hľa-
diska harmonizácie podmienok to nie je dobré.
Sme radi, že súčasná vláda sa v programovom
vyhlásení prihlásila k dosiahnutiu pokroku 
v harmonizácii dopravy a že sa pripravuje
elektronické mýto. Z hľadiska dopravného
trhu je to dôležité. Vo financovaní dopravnej
infraštruktúry sa musí prejavovať dopravná
politika štátu. Otázkou je, koľko chce štát zís-
kať od používateľov jednotlivých dopravných
ciest. Pri cestnej doprave je to veľmi málo, pri
železničnej pýta prakticky plné náklady. Je tu
priestor na to, aby sa situácia zmenila. Nemu-
síme dosiahnuť hneď to, čo majú v Rakúsku,
kde používatelia hradia len 20 percent nákla-
dov. Stačil by nám stav, aký je v Českej repu-
blike, kde používatelia hradia polovicu
nákladov. Určite by sa zvýšila využiteľnosť že-
lezničnej siete, efektivita železníc i návrat-
nosť investícií.

Vyrovná ekonomické podmienky na že-
lezniciach a cestách elektronické mýto?
Áno. Nie je predsa správne, aby štátny rozpo-
čet hradil prakticky všetky náklady na cestnú
sieť, ktorú ťažká nákladná automobilová doprava
devastuje, a neplatí za to takmer nič. To treba

narovnať. Podporilo by to dopravu, ktorá
je schopná prepravovať vysoké záťaže lacnejšie
– a tou je železnica. Nechceme žiadne výhody,
žiadame len harmonizovať podmienky, pri-
najmenšom pri poplatkoch za dopravnú cestu. 

Okrem priamych dlhov máte aj veľký
vnútorný dlh – na technickej úrovni tratí.
Je reálny finančný model, ako túto situá-
ciu zvládnuť?
Od minulého roka sa veľa zmenilo. V spolu-
práci s vládou a ministerstvami financií a do-
pravy sa nám prakticky podarilo vonkajší dlh
vymazať. Začiatkom roka štát prevzal časť
dlhu po bývalých spoločných železniciach,
ktorý vznikol financovaním osobnej dopravy,
keď boli regulované ceny, no štát ako objed-
návateľ výkonov vo verejnom záujme nehra-
dil rozdiel medzi regulovanou cenou a ná klad mi.
Z 88 percent sa dnes už samofinancujeme 
a podiel dlhu na našej bilancii je nízky. Zod-
povedá tomu aj hospodársky výsledok, ktorý
bude v tomto roku vcelku priaznivý.

Podarí sa tento trend udržať?
Parametre vzťahu k štátu nesmú spôsobiť
nové zadlžovanie firmy. Musíme predsa
udržiavať dopravnú cestu v prevádzkyschop-
nom stave. Ak nebude tlak na zníženie jej
rozsahu, bude tlak na zvýšenie prostriedkov,
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ktoré by do nej mali ísť, aby sa stav tratí ne-
zhoršoval. Najmä, ak je tu pomerne veľký dlh
z minulosti, keď sa trate dostatočne neudržia-
vali. Tak isto máme aj nedostatok modernej
techniky.

Aké vzťahy so štátom by ste si želali?
Vzťahy so štátom treba nastaviť tak, aby ne-
bránili rozvoju železničnej dopravy ako celku.
Plánujeme výrazne investovať do moderných
technológií, zabezpečovacích systémov, ozna-
movacej a zabezpečovacej techniky. To je
cesta, ako znížiť náklady na pracovnú silu,
ktoré nepochybne porastú. Tieto investície
majú rýchlu návratnosť. No potrebujeme 
na to vlastné zdroje, ktoré vlastne nevytvárame,
keďže sme zo zákona nezisková organizácia. 

Ako to chcete riešiť? Úvermi?
Usilujeme sa o veľmi konzervatívnu úverovú
politiku. Smerujeme k štandardnému európ-
skemu modelu financovania železníc. Na to
sú však potrebné pevné pravidlá v harmoni-
zácii podmienok, ako aj dlhodobosti vzťahov.

Treba vyriešiť, koľko budú platiť používatelia
železničnej a koľko cestnej siete. Treba mať
so štátom korektnú zmluvu na prevádzkova-
nie dráhy. V Európe sú obvyklé trojročné
zmluvy, v SR sa, žiaľ, uzatvárajú len na rok.
Štátna správa sa nerada dlhodobo zaväzuje,
ale pre rozvoj železničnej dopravy je niekoľ-
koročný horizont nutný. Nie je možné pláno-
vať rozvoj železničných kapacít len podľa
každoročného štátneho rozpočtu, bráni nám
to efektívne hospodáriť. 

Na čo kladiete väčší dôraz, na stavebné
investície, alebo na informačné systémy?
To musí ísť ruka v ruke. Moderné trate musia
mať modernú ako oznamovaciu, tak aj zabez-
pečovaciu techniku, aby sa po nich mohlo 
jazdiť dostatočne rýchlo a bezpečne a aby 
ju obhospodarovalo čo najmenej ľudí. Projekty
sa musia realizovať v oboch rozmeroch, inak
vznikajú ťažkosti. Teraz riešime problémy 
z minulých rokov, keď sa to nepodarilo do-
siahnuť na úseku Bratislava – Nové Mesto nad
Váhom. Preto budeme novo budované trate

osadzovať systémami ETCS minimálne druhej
úrovne, ktoré umožňujú komunikáciu nielen
medzi vlakovým a staničným personálom, ale
aj riadenie samotnej prevádzky.

Mohli by ste porovnať investičnú a pre-
vádzkovú politiku železníc na Slovensku 
a v Česku?
Pokúsim sa byť objektívny a nestranný, aj keď
to nie je jednoduché. V Česku sa začalo s mo-
hutnými investíciami do modernizácie želez-
ničnej siete skôr ako v SR. Na Slovensku bol
väčší záujem o budovanie diaľnic. Bola tu loby,
ktorá si to dokázala presadiť. V ČR sa začiatkom
90. rokov dali dokopy ľudia, ktorí pochopili,
že aj do železničnej dopravy treba investovať.
Projekty sa tam realizovali s pomerne veľkou
naliehavosťou a intenzitou. Som rád, že som
mohol byť pri tom a pripraviť i dlhodobý pro-
gram modernizácie tratí a jeho financovanie.
Ešte viac ma však teší, že sa podarilo dodržať
finančné rámce a stavby postaviť včas. Na Slo-
vensku sa s tým začalo neskôr.

Je šanca, že sa to zmení?
Pri dynamickom ekonomickom raste Slovenska
a schopnostiach vlády, ktorá získala peniaze 
z európskych fondov, možno tento rozdiel
rýchlo dobehnúť. Na nastávajúce plánovacie
obdobie máme dosť prostriedkov, aby sme
mohli výraznejšie pokročiť v modernizácii
koridorov. Dnes musí byť železničná sieť inter -
operabilná, buduje sa teda tak, aby po nej mohli
jazdiť všetky typy lokomotív a koľajových vo-
zidiel.

Čo treba urobiť v oblasti kombinovanej
dopravy?
Na Slovensku je rozvinutá pomerne dobre.
Som rád, že sa v operačnom programe Doprava
našlo 120 miliónov eur na jej ďalší rozvoj. Teraz
vypracúvame konkrétne programy a projekty.
Peniaze využijeme na modernizáciu terminá-
lov, predovšetkým na východnom Slovensku.
Je tu príležitosť prepravovať z Ruska a iných
krajín na východe ďalších 25 miliónov ton tovaru
ročne, ktoré dnes jazdia námornou dopravou.
Slovensko by z toho mohlo niečo mať. Terminály
na východnom Slovensku však na to musia byť
včas pripravené. Chceme modernizovať kon-
tajnerový terminál v Žiline, prípadne tam po-
staviť úplne nový. Posilníme tiež kapacity
kontajnerovej dopravy v Bratislave. Okrem
toho sú tu aj dobre prosperujúce súkromné
kontajnerové terminály, napríklad v Dunaj-
skej Strede. Kombinovaná doprava je dobre
naštartovaná, len jej musíme dať impulz tro-
chu širšej technickej základne, ktorá zvýši jej
kapacitu v smeroch, kde sa dajú očakávať nové
obchody.



Mnohí Slováci mali možnosť cestovať 
vo francúzskom TGV či nemeckom ICE. 
Je reálne, že sa v takýchto vlakoch budeme
voziť aj na Slovensku?
Je to reálne, ale len z medzinárodného pohľadu.
Každý projekt, bez ohľadu na to, či ho financuje
Európska únia, štát alebo súkromný investor,
musí byť profitabilný. Pri vysokorýchlostných
tratiach, kde vlaky jazdia rýchlosťou vyše 250
kilometrov za hodinu, vo všeobecnosti platí,
že investícia sa vráti, len ak spájajú sídla nad
milión a pol obyvateľov. Koľko je na Slovensku
takýchto miest? Na rozdiel od Francúzska alebo
Nemecka takéto vnútroštátne projekty tu ne-
majú zmysel. Na Slovensku môžeme rozmýšľať
o úsekoch, ktoré by spájali Viedeň s Varšavou
alebo Krakovom, teda o líniách, ktoré by cez
Bratislavu, prípadne Košice, len prechádzali,
ale spájali by iné veľké európske mestá. Mu-
síme byť realisti, v najbližších desiatich rokov
nikto nedá také obrovské prostriedky na to,
aby sa cestujúci odviezol v Bratislavy do Košíc
za poldruha hodiny.

Čaká železnice nejaký podobný techno-
logický skok, akým je Maglev jazdiaci 
na magnetickom vankúši? Mám teraz na
mysli niečo, čo by našlo aj širšie využitie,
pretože ani aglomerácia ako Šanghaj 
nedokáže tento vlak „uživiť“.
To je len ďalší dôkaz, že vysokorýchlostná trať
sa vyplatí len pri určitom stupni zaľudnenia.
Drahý projekt ako Maglev je vhodný len tam,
kde je ľudnatosť taká veľká, že situácia sa nedá
riešiť inak. Na severe Nemecka od takéhoto pro-
 jektu odstúpili. Je jednoduchšie postaviť vysoko-
 rýchlostnú trať ako dráhu na magnetickom
vankúši, ktorá je veľmi drahá a jednoúčelová.
Maglev je krásna myšlienka, ale v súčasnej
Európe sa nemôže presadiť. 

Pred vyše štvrťstoročím ste študovali 
na vysokej škole v Žiline. Ako si na ňu 
spomínate?
Vysoká škola dopravy a spojov bola jednou z naj-
 lepších v Československu nielen v oblasti do-
pravy a prírodných vied, ale aj v informačných
technológiách. Pôsobilo tam veľa ľudí, ktorí inde
učiť nesmeli. Študoval som odbor ekonomiky
a prevádzky železničnej dopravy, ale mal som
možnosť päť rokov pracovať aj na informačných
technológiách. Zoznámil som sa s technikou,
ktorú kolegovia na iných školách ani nevideli.

V čom je Slovensko iné ako Česko?
Na Slovensku sú ľudia odvážnejší, idú aj do
vecí s neistým výsledkom. Je tu trocha iné
prostredie, človek musí používať iné postupy,
najmä v štátnej firme. Veľmi si ale cením zá-
ujem zamestnancov o podnik. Chcú, aby sa za

firmu, kde pracujú, nemuseli hanbiť. Uzná-
vam to, pretože Železniciam Slovenskej repu-
bliky treba vrátiť vážnosť, zvlášť keď vidím,
že o to ľudia stoja. Páči sa mi, že na Slovensku
platí dané slovo viac než kdekoľvek v Európe.
Na druhej strane, pri rozhodovaní majú zby-
točne veľký vplyv osobné pocity. Každý, kto
sem príde, sa však musí naučiť žiť s výhodami
aj nevýhodami tohto prostredia. Som tu rád,
lebo táto krajina má veľké ekonomické príle-
žitosti a zhosťuje sa ich.

Aj v oblasti železníc?
V spolupráci so Žilinskou univerzitou a Sloven -
skou technickou univerzitou sa nám poda ri lo
dosiahnuť, že krajina bude mať vlastnú akre-
ditovanú osobu na testovanie výrobkov pre
všetky štyri podsystémy železničnej dopravy.
V Česku to trvalo roky, tu sa to podarilo 
za poldruha roka. Znamená to, že slovenskí
výrobcovia už nebudú musieť výrobky pre 
železnice dávať akreditovať v iných krajinách.
Navyše, obom vysokým školám to prinesie pe-
 nia ze. Na Slovensku je veľmi priaznivé prostre-
 die pre absorbovanie nových myšlienok, ľudia
myslia a hovoria veľmi otvorene a keď ich myš -
lienka zaujme, sú ochotní do veci ísť. To v iných
krajinách skutočne nie je také obvyklé.

Neľutujete teda svoje rozhodnutie sad-
núť si do horúceho kresla šéfa Železníc
Slovenskej republiky?

Pre mňa to bola výzva, ktorá sa nedala odmiet-
nuť. Neľutujem to, lebo som tu našiel ľudí,
ktorí sú ochotní pracovať. Naši ľudia dnes
pracujú na miestach, kde sa tvoria európske
technické normy pre železnice. Slovák šéfuje
jednej zo subkomisií Európskej železničnej
agentúry. Pracujem tu s ľuďmi, ktorí sa usi-
lujú o dlhodobú finančnú stabilitu podniku,
chcú mať železnice moderné, dobre tech-
nicky vybavené a istotu do budúcnosti. 
Ak sa to podarí, nebude to úspech môj, 
ale všetkých okolo mňa.

Ing. Dalibor Zelený
(50 r.) sa narodil v Jihlave. Po ukončení
Strednej priemyselnej školy železničnej 
v Českej Třebovej absolvoval Vysokú školu
dopravy a spojov v Žiline. Vykonával rôzne
funkcie v Československých štátnych drá-
hach a Čes kých dráhach. V rokoch 1995 
až 1997 bol námestníkom ministra dopravy
ČR. Potom dva roky pôsobil ako poradca
generálneho riaditeľa Českých dráh. 
Od roku 1998 do roku 2003 bol ich generál-
nym riaditeľom. Neskôr pôsobil ako splno-
mocnenec vlády ČR pre Európsku že lez  nič nú
agentúru. V rokoch 2004 až 2006 vykonával
poradenskú činnosť v ekonomike a doprave.
Od októbra 2006 je generálnym riaditeľom
Železníc Slovenskej republiky.
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M
edzi
pôvodným Galileom a jeho sate-
litným menovcom sa však vyná-
rajú aj iné paralely – rovnako ako

sa on pred inkvizíciou nakoniec musel ve-
rejne zriecť svojho heliocentrického svetoná-
zoru, ľahko sa môže stať, že Európa sa bude
musieť zriecť Galilea, prinajmenšom v takej
podobe, v akej ho ešte pred koncom druhého
milénia plánovala.

Impulz dal Sputnik
O satelitnej navigácii sa začalo uvažovať prak-
ticky hneď, ako sa na obežnú dráhu podarilo
vypustiť prvý umelý satelit, hliníkovú, her-
meticky uzavretú guľu s priemerom necelých
60 centimetrov, vyrobenú vo vtedajšom So-
vietskom zväze. Dnes ju celý svet pozná ako
Sputnik 1. Jej pípanie, vysielané na frekven-

ciách 20 005 a 40 002 ki-
lohertzov, sa stalo symbolom
konca nášho vesmírneho detstva.
V období studenej vojny však predsta-
vovalo aj niečo iné. Možnosť, že nepriateľ
týmto spôsobom získa technologickú výhodu,
ktorá sa môže stať v pretekoch v zbrojení po-
vestným jazýčkom na váhach, umožňujúcim
zasadiť druhej strane zničujúci úder. Satelity
sa totiž dali využiť na oveľa presnejšie navá-
dzanie bojových rakiet, či už s konvenčnými
alebo jadrovými hlavicami. 

Doppler a družice
Presne tento účel plnil aj vôbec prvý satelitný
navigačný systém, ktorý Spojené štáty dali 
do prevádzky v roku 1964, teda sedem rokov
po vypustení Sputnika 1. Amerických generálov
neznáme ruské družice nad hlavami dosť
znervózňovali, preto sa ich snažili čo najpres-

nejšie zamerať. Využívali pri tom Dopplerov
posun. Ide o jav, pri ktorom objekt, ktorý 
sa približuje, vysiela zvuk s o niečo vyššou
frekvenciou, a naopak, frekvencia zvuku vy-
sielaného telesom, ktoré sa vzďaľuje, je niž-
šia ako v skutočnosti vysielaná hodnota.
Neskôr si uvedomili, že Dopplerov posun 

Navigácia vo hviezdach
AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: WWW.ESA.INT

Meno slávneho talianskeho astronóma, fyzika a filozofa Galilea Galileiho inšpi-
rovalo tvorcov európskeho satelitného navigačného systému, ktorý by sa už
začiatkom druhej dekády tohto storočia mal stať efektívnou konkurenciou 
zatiaľ de facto monopolnému americkému systému GPS.

Satelitov neúrekom:

Na orbite bude 30

družíc Galilea. Ak 

k tomu doplníme ďalšiu

zhruba stovku navigač-

ných satelitov GPS, Glo-

nass a Beidou, obloha nimi

bude čoskoro značne „prepchaná“. Výhodou však

bude kompatibilita všetkých systémov – až na čín-

sky, pri ktorom to ešte nie je celkom isté – a tým

pádom možnosť, že sa v prípade zlyhania jedného 

z nich dokážu navzájom efektívne zastúpiť.



by sa dal využiť aj obrátene – ak je známa po-
loha družíc, je možné pomocou nich presne
lokalizovať aj objekt na Zemi. To bol začiatok
vývoja Navy Navigation Satellite System
(NNSS), prvého navigačného satelitného sys-
tému v histórii ľudstva. Jeho prvými druži-
cami boli Oscar a Nova, ktoré sa na obežnú
dráhu dostali v roku 1960. V čase uvedenia
NNSS do plnej vojenskej prevádzky ich po ob-
lohe krúžilo už sedem. Systém pokrýval celý
svet a objekty vedel lokalizovať s presnosťou
na stovky metrov. V tom čase to predstavo-
valo temer malý zázrak.

Počiatky 3D navigácie
USA zároveň pre potreby letectva vyvíjali po-
dobný systém MOSAIC, ktorý mal byť
schopný 3D lokalizácie, teda nielen určovať
súradnice, ale aj nadmorskú výšku. Po čase
bol však jeho vývoj zastavený, no nastolený
problém 3D navigácie zostal aktuálny, bola
totiž nevyhnutná pre presné navádzanie po-

norkových rakiet a takisto aj pre pozemné
vojská, či už raketové, alebo delostrelectvo.
Vojenským expertom sa ho podarilo vyriešiť
v roku 1973, keď bola do prevádzky uvedená
prvá 3D navigácia, americký Defense Naviga-
tion Satellite System (DNSS). Zároveň došlo 
k odtajneniu projektu NNSS, ktorý následne
premenovali na Transit a sprístupnili na ko-
merčné využitie pri lodnej navigácii, pričom
sa ho podarilo spresniť až na odchýlku asi
200 metrov. Využíval sa až do roku 1996.

Éra satelitnej navigácie
Keďže DNSS úplne nevyhovoval všetkým po-
žiadavkám americkej armády, ešte v roku
1973 sa rozhodlo, že vznikne jeho upravená
verzia Navigation Satellite Timing and Ran-
ging Global Positioning System (NAVSTAR),
využívajúca nový systém lokalizácie pomocou

presného časovania. To si vyžiadalo vy-
slať na obežnú dráhu nové dru-

žice vybavené

maximálne presnými hodinami a zároveň vy-
vinúť špeciálne prijímače, ktoré budú
schopné zachytiť ich signál. 
To bol začiatok éry satelitnej navigácie tak,
ako ju poznáme dnes. Práve NAVSTAR bol
totiž neskôr premenovaný na GPS. Jeho prvé
družice sa do vesmíru dostali v roku 1978. 
O ďalších päť rokov USA projekt odtajnili 
a vtedajší prezident Ronald Reagan sľúbil, 
že po dokončení ho bude môcť využívať 
aj civilný sektor. Stalo sa tak však až po ďalších
desiatich rokoch, keď sa v roku 1993 na obežnú
dráhu dostala družica NAVSTAR 39.

Ruská a čínska odpoveď
Neznamená to, že satelitnou navigáciou 
sa po celý čas zaoberali len Ameri čania. Nespali
ani Rusi a o slovo sa začínali hlásiť aj Číňania.
Vývoj ruského satelitného systému
sa začal v roku 1976, prvé
družice sa na
obežnú

Všestranný: Satelitný systém

Galileo nie je iba megaloman-

ským projektom na vylákanie

peňazí z európskeho rozpočtu. 

V prípade jeho úspešného 

zrealizovania ho budú môcť 

využívať skutočne všetci – od le-

teckých dispečerov cez šoférov 

až po zrakovo postihnutých, 

ktorým zjednoduší orientáciu 

v mestách.

Laboratórna práca: Príprava satelitu je precízna robota. Špecialisti z EADS Astrium práve kontrolujú spojovací adaptér medzi Giove-A a nosnou raketou.
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dráhu dostali v roku 1982 a plná konštelácia
systému bola ukončená v roku 1995. Rusi
však mali obrovské problémy s financovaním
systému, ten sa v niektorých obdobiach pohy-
boval na hranici funkčnosti, keď prevádzky-
schopných nebola občas ani polovica
vypustených satelitov.
Situácia sa však postupne mení, k ruskému
projektu sa pridávajú ďalší partneri, pričom
k najvýznamnejším patrí India. Vďaka finanč-
ným a technologickým dotáciám sa postupne
posúva na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Aj preto
mohol ruský prezident Vladimir Putin 18. mája
tohto roku podpísať vládny výnos, ktorým
systém GLONASS sprístupnil na celosvetové
bezplatné použitie. Ak všetko pôjde podľa
plánov, koncom roku 2009 by mal byť ruský
satelitný navigačný systém funkčný 
v plnej konfigurácii 24 družíc, vrátane najmo-
dernejších Uragan-K so životnosťou predĺže-
nou až na 12 rokov.
Satelitný systém pod názvom Beidou vyvíjajú
tiež Číňania. Jeho špecifikom je, že využíva
geostacionárne družice. Výhodou je, že nepo-
trebuje toľko satelitov ako GPS, nevýhodou,

že signálom je pokryté len územie, nad kto-
rým sú družice „zavesené“ – v súčasnosti pra-
cuje v pásme 70° až 140° východnej dĺžky 
a 5° až 55° severnej šírky. Ambíciou Číňanov
je však globálne rozšírenie systému, ale už
pod novým označením Compass, pričom
bude využívať 35 satelitov, z toho 5 geostacio-
nárnych. Ak to rozmeníme na drobné, tak 
v ideálnom prípade by mal tento systém 
v rámci voľne prístupnej služby umožňovať
určenie polohy s odchýlkou desiatich metrov. 

Šípková Ruženka
Možno to vyzerá tak, akoby Európa v tejto ob-
lasti zaspala vývoj. Nie je to však celkom tak.
V skutočnosti sa aj ona snaží vytvoriť vlastný
systém, ktorý by mal hneď niekoľko výhod. Tou
najdôležitejšou je zrejme to, že by znamenal zru-
 šenie strategickej závislosti od amerického GPS.
Aj na jeho vývoji sa síce EÚ podieľa vďaka
projektu Egnos, ktorý ba mal GPS v špeciál-
nych prípadoch maximálne spresniť, no nut-
nosť vývoja vlastného navigačného systému
sa najmä po teroristických útokoch na USA 
v roku 2001 ukázala podstatne naliehavejšia.

O európskom systéme s názvom Galileo 
sa teoreticky hovorí už takmer dvadsať rokov,
no kvôli nezáujmu súkromných konzorcií in-
vestovať do jeho rozvoja a pre rozdielne ná-
zory členských krajín na jeho verejné
financovanie sa dostal do obrovských finanč-
ných ťažkostí a pred pár mesiacmi bola jed-
nou z diskutovaných alternatív aj možnosť
jeho pozastavenia. Spojeným štátom sa Gali-
leo od začiatku nepáčil kvôli jeho prílišnej au-
tonómnosti, pričom hlavným argumentom
politikov spoza oceánu bola výhrada, smeru-
júca k jeho potenciálnemu zneužitiu teroris-
tami a ohrozeniu americkej národnej
bezpečnosti.
Nakoniec sa vo vnútri EÚ našiel prijateľný
kompromis ohľadne financovania, aj pokiaľ
ide o ústupok Spojeným štátom, ktorý sa týka
kompatibility Galilea s najnovšou verziou
systému GPS s poradovým číslom III. V ideál-
nom prípade bude Galileo uvedený do prevá-
dzky v roku 2012. S GPS bude využívať
rovnaké kódovanie signálu, označované ako
MBOC, no Galilea bude môcť civilný sektor
využívať s vyššou presnosťou než americký

Pred štartom: Satelit Giove-A je spolu s nosnou raketou privážaný k štartovacej

rampe. V tom čase ešte nikto netušil, že na druhý testovací satelit programu Galileo

budeme pravdepodobne čakať až do roku 2008. 

Ruská pomoc: Testovací satelit Giove-A pomohla 
na obežnú dráhu vyniesť nosná raketa Sojuz.

Testovací satelit: Váži asi 600 kilogramov
a meria len 1,3 x 1,8 x 1,65 metra.



Pohyblivé: Všetky navigačné satelity systému Galileo budú okolo našej planéty

krúžiť na troch rozličných obežných dráhach. Inou cestou sa vydali Číňania 

– ich Beidou bude využívať aj niekoľko satelitov 

na geostacionárnych dráhach. 

Na orbite: Takto si umelec predstavuje 

družicu GSTB-V2/B, známejšiu aj ako Giove-B. 

Na jej reálne fotky v tejto pozícii si ešte niekoľko 

mesiacov budeme musieť počkať.

Ako sa krúti Galileo
Galileo je spoločným projektom Európskej
komisie a európskej kozmickej agentúry
ESA. Pôvodne malo ísť o rýdzo európsku zá-
ležitosť, dnes je však do jeho vývoja zapoje-
ných už vyše desať mimoeurópskych krajín.
Galileo sa tak stal skutočne medzinárodným
projektom. Oproti GPS by malo ísť o civilný
systém s komerčným zameraním a vyššou
presnosťou, ktorá by napríklad mala umož-
ňovať aj individuálnu navigáciu zrakovo po-
stihnutých v centrách rušných veľkomiest.
Satelity budú umiestnené na optimálnej
dráhe vzhľadom k rovníku, čo umožní lep-
šie pokrytie aj takých lokalít, ktoré ležia prí-
liš excentricky, či už severným, alebo
južným smerom. Galileo bude mať v plnej
konfigurácii 30 satelitov vrátane troch zá-
ložných. Budú sa pohybovať na troch obež-
ných dráhach vzájomne posunutých o 40
stupňov. Sklon k rovníku bude 56 stupňov.
Na každej dráhe ich bude 10, z toho jeden
záložný. Satelity budú mať rozmer 2,7 x 1,2
x 1,1 metra a každý z nich bude vážiť 650 ki-
logramov, z toho prístrojové vybavenie
bude mať 80 kilogramov. Ich predpokladaná
životnosť je pätnásť rokov. Okrem komerč-
ného a špeciálneho záchranárskeho signálu
budú satelity Galilea vysielať ešte kódovaný
signál pre vládne potreby.
Teoreticky má Galileo otvorené dvere, 
z praktického hľadiska ho však reprezentuje
zatiaľ len jediný overovací satelit, ktorý 
sa dostal na obežnú dráhu. Volá sa Giove-A
(Galileo In Orbit Validation Element). Vy-
pustili ho v roku 2005. Váži 600 kilogramov
a meria 1,3 x 1,8 x 1,65 metra. Napájajú ho

slnečné kolektory, pričom jeho energetická
spotreba dosahuje približne 700 wattov. 
Základným prístrojom je anténa vysielajúca
lokalizačný signál a dvojica atómových
hodín. Tie sú pre satelitný navigačný systém
absolútne nevyhnutné, preto na družiciach
Galilea budú umiestnené pre istotu dva typy
– rubídiové a maserové (vodíkové). Prvé 
z nich sa oneskoria za milión rokov len o 3 se-
 kun dy, druhé sú dokonca ešte trojnásobne
presnejšie. Možno to vyzerá príliš úzkost-
livo, ale pri vysielaní presného časového
signálu dokážu chyby v rádoch nanosekúnd
spôsobiť navigačné odchýlky niekoľko me-
trov. Pri presnom navigovaní lietadla ide 
o chybu, ktoré môže mať fatálne dôsledky.
Maximálna spoľahlivosť európskeho satelit-
ného navigačného systému Galileo je daná
nielen veľkým počtom družíc schopných na-
vzájom sa suplovať, ale aj kompatibilitou 
s americkým GPS a ruským GLONASS-om,
takže všetky tri systémy sa navyše budú
môcť zastupovať aj medzi sebou. 
Vysoká presnosť Galilea umožní nielen jeho
individuálne použitie, ale i využitie na pri-
márne navigačné systémy pre lode, vlaky,
autá a hlavne lietadlá. Nezanedbateľná 
je perspektíva jeho nasadenia pri mýtnych sys-
témoch v krajinách využívajúcich satelitný
systém. Podľa prognóz v roku 2020 budú 
v obehu zhruba tri miliardy prijímačov 
a ročné výnosy z prevádzky Galilea budú do-
sahovať okolo 275 miliárd eur. Keď to po-
rovnáme s minimálnymi odhadovanými
nákladmi na spustenie projektu, ktoré pred-
stavujú 3,5 miliardy eur, sú to mimoriadne
zaujímavé čísla.

systém. Objekty bude možné lokalizovať 
s odchýlkou jedného metra a menej. Kompa-
tibilita by mala byť zaručená aj s ruským
GLONASS-om, to je však zatiaľ ešte pomerne
vzdialená budúcnosť.

Blýskanie na lepšie časy
Po oblohe zatiaľ krúži iba skúšobný satelit
Giove-A. Po jednoznačnom stanovení pravi-
diel hry a ochote finančne podporiť projekt 
z verejných prostriedkov EÚ sa však začína
blýskať na lepšie časy. Čoskoro by sa mala
rozbehnúť ďalšia fáza jeho testovania, ktorej
predmetom bude satelit Giove-B. Po niekoľ-
kých odkladoch by mal na obežnú dráhu vy-
stúpiť už v druhej polovici tohto roku, 
s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak však
stane až v prvej polovici budúceho roku. 
V roku 2009 by sa mohla začať testovať 4-dru-
žicová základná konfigurácia, o ďalšie tri
roky by mal byť Galileo pripravený na ko-
merčné nasadenie.
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Diagnostika 
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AUTOR: VLADO DUDUC
FOTO: SIEMENS, ARCHÍV, PETER HUDEC
ZDROJ: MOLECULAR MEDICINE,

PICTURES OF THE FUTURE,
SPRING 2007

In vitro a in vivo. Dva základné postupy pri výskume
biologických procesov. Pri prvom sa skúmajú živé
systémy mimo organizmu, v skúmavkách so živným
roztokom alebo pôdou. Druhý ich skúma v prostredí,
kde sa prirodzene nachádzajú. Budúcnosť me di cíny
sa uberá smerom k pochopeniu metabolizmu 
buniek. Rozlúštenie tohto tajomstva umožní lekárom
odhaľovať choroby skôr, ako prepuknú. Dopracovať
sa k tejto méte nebude možné bez úzkej interakcie
metód in vivo a in vitro. Výrobcovia medicínskej
techniky už vyvíjajú systémy, ktoré kombinujú výhody
oboch postupov. Vedec Ralph Weissleder je pre-
svedčený, že molekulárne zobrazovanie je jeden 
z najperspektívnejších smerov výskumu v medicíne.
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T
outo fikciou začína jarné číslo maga-
zínu Pictures of the Future seriál člán-
kov o molekulárnej medicíne. Nemalo
by uplynúť už veľa času a táto fikcia

sa stane skutočnosťou. Molekulárne zobrazovanie
umožňuje nájsť aj malé tumory v počiatočnom
štádiu vývoja. O pár rokov bude vďaka minia-
turizácii a pokroku v diagnostike možné vyko-
návať i virtuálnu biopsiu. Okamžitý
mi kro chir urgic ký zákrok zabezpečí, že v tele

nezostanú žiadne rakovinové bunky. 
Testovanie genetických predispozícií a krvné
skúšky na proteíny lekárom povedia, že tento
človek by mohol mať rakovinu hrubého čre va.
Špeciálne molekuly, ktoré sa viažu výluč ne 
na rakovinové bunky, dovoľujú cez skener odhaliť
aj malý rast. Endoskop s mikroskopickými sen-
zormi vzápätí urobí virtuálnu biopsiu, ktorá
potvrdí alebo vyvráti, či ide o zhub ný nádor.
Fluorescenčné molekuly v tumore presne indi-

kujú, ktoré bunky sú rakovinové, čím umožnia
špecialistovi, aby ich bezpečne odstránil.

Ako by to mohlo vyzerať:
Všetko sa to začalo automaticky vygenerovaným
e-mailom, ktorý sa objavil na okraji môj ho 3D
virtuálneho televízora. Ako zvyčajne, prechádzal
som sa v multimediálnej izbe, napchával sa va-
nilkovou zmrzlinou, keď som si otvoril blikajúci
odkaz. 

Dnes ešte nezomriem
Eduardo má rakovinu hrubého čreva. No a čo? V roku 2020 takáto diagnóza už vôbec nie je
strašiakom ako kedysi. Lekári mu robili pravidelné krvné testy a prostredníctvom genetického
skríningu u neho včas identifikovali tumor.



„Eduardo,“ písalo sa v ňom, „nedávno založená
databáza zdravotnej starostlivosti preskúmala
anamnézu výskytu rakoviny hrubého čreva 
vo vašej rodine a porovnala ju so záznamami
vo vašej zdravotnej e-karte. Národná zdravotná
služba vám odporúča, aby ste navštívili jedného
z nasledujúcich lekárov vo vašom okolí, ktorí sú
oprávnení ponúknuť vám novoschválený test gene-
 tic kých predispozícií na identifikovanie prípad-
nej rakoviny hrubého čreva. Kvôli zvýšeniu vášho
pohodlia sme si ich adresy dovolili nahrať do
navi gač ného systému vášho vozidla. Pre viac
detailov kliknite na... Ďakujeme.“
To je paráda, pomyslel som si, keď som videl,
ako maličká laboratórna kartička s niekoľkými
kvapkami mojej krvi mizne v čítačke. Dr. Shack -
leton prešiel mojou zdravotnou e-kartou po stroji,
čím umožnil čítačke prístup k môjmu elektro-
nickému záznamu. O niekoľko minút mi ozná-
mil výsledky.
„Ed,“ povedal, „žiadny dôvod na poplach, ale
test DNA ukázal, že máte predispozičný gén 
na rakovinu hrubého čreva. Porovnal som vaše
osobné zdravotné údaje, výsledky laboratór-
nych testov a rodinnú anamnézu s údajmi mi-
liónov iných pacientov a na základe výsledkov 
z ich súborov som vyrátal riziko ochorenia. Test
naznačuje, že by si mal byť vyšetrený na rako-
vinu hrubého čreva. Takže, s vaším dovolením,
vezmem vám ešte trochu krvi, aby som mohol
nechať urobiť spektrometrický test.“
Ako som zistil, tento test analyzuje prítomnosť
proteínov v krvi, ktoré produkujú rakovinové
bunky hrubého čreva. O niekoľko dní mi e-mail
zo Shackletonovej ambulancie oznámil, že môj
spektroskopický profil odhalil zvýšenú hladinu
proteínov indikujúcu rakovinu hrubého čreva.
Písalo sa v ňom, že namerané údaje poukazujú
na vysokú prav depodobnosť rakoviny. Dr. Shack-
leton odporučil uskutočniť MR/PET molekulárny
zobrazovací sken.
Musím sa priznať, že som bol viac ako len trochu
nervózny. Sken mi mali urobiť vo veľkej nemoc-
nici. Môj intervenujúci rádiológ Dr. Hyde mi
ešte dodal „odvahu“, keď mi povedal, že ak
nájdu nejaký tumor, ktorý sa dá okamžite od-
strániť, vyberú ho namieste von.

Pred tým, ako ma položili na skener, mi pichli
injekciu s PET indikátorom, čiže rádioaktívnou
látkou s krátkou životnosťou, schopnou prichy-
tiť sa k molekulám, čo sa viažu na rakovinové
bunky. Tieto molekuly majú zároveň fluoresku-
júci účinok. „Ak máte kdekoľvek v tele nejaké
rakovinové bunky, absorbujú ten to indikátor,
takže skener presne uvidí, kde sú,“ vysvetlila 
mi sestrička. „Ak bude potrebný chirurgický 
zákrok, zasunie sa tam endoskop s mikroskopom
na konci, ktorý uvidí každú jednu rakovinovú
fosforeskujúcu bunku.“
Potom som si ľahol a snažil som myslieť 
na sexi sestričku a kopce vanilkovej zmrzliny, 
čo ma čakajú doma v mrazničke. Veľký skener
bzučal a posúval sa pozdĺž môjho tela. Od tejto
chvíle sú moje spomienky už len útržkovité. Kým
zabralo silné sedatívum, stihol som si ešte uve-
domiť, že predpoklady lekárov sa naplnili 
a skener odhalil malý tumor v hornej časti môjho
hrubého čreva. Počítačom riadený diagnostický
program potom kvantifikoval presné rozmery
lézie a odovzdal ich ďalšiemu programu, ktorý
mal podporovať Dr. Hydea počas zákroku.
Dr. Hyde mi potom vysvetlil, že diaľkovo ria-
dený endoskop mi zaviedli do hrubého čreva 
a nasmerovali k tumoru pomocou magnetickej
rezonancie pracujúcej v reálnom čase. Endo-
skop využíva viacnásobné vlnové dĺžky svetla 
a proteínovú zostavu, vďaka čomu mi mohli
urobiť biopsiu tumoru in vivo. V podstate 
je to také malé laboratórium na špičke ihly. 
Nakoniec Dr. Hyde pomocou mikroskopických
vizuálnych nástrojov senzitívnych na infračer vené
žiarenie rakovinových buniek nasmeroval laser
na špičke katétru tak, aby pro stredníctvom 
aspirátora odstránil léziu až do poslednej 
rakovinovej bunky.
Keď som sa prebral, Dr. Hyde mi s úsmevom oz-
námil, že som prakticky vyliečený. Prognóza
vďaka skorému zákroku vyzerá výborne. „Teraz
sa už len musíte zúčastňovať kontrolného skrí-
ningového programu a dávať si pozor na to, 
čo jete!“ dodal. „Samozrejme, pán doktor,“ 
povedal som s nefalšovanou vďačnosťou, 
ale už som sa nevedel dočkať, až si dám doma
misku vanilkovej zmrzliny.
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P
rví ľudia verili, že svet ovládajú mocné
sily, ktoré sú aj príčinou chorôb. „Po-
stup ne sa však vytvoril istý základ ve-
domostí, ktorý vychádzal z náhod né ho

pozorovania, pokusov a chýb,“ vysvetľuje do-
cent ka MUDr. Eliška Kubíková, PhD. z Anatomic  -
ké ho ústavu Lekárskej fakulty Univerzity
Ko   men   ského a ako dodáva, jednou z prvých,
archeologicky doložených lekárskych praktík,
bola trepanácia, diera do lebky. Starovekí fel-
čia ri otvárali ľuďom hlavu s úmyslom vyhnať
z tela zlých duchov a vôbec netušili, že zákrok
uvoľnil vnú trolebečný tlak. Dôležité bolo, 
že to pomáhalo.

Na úsvite dejín
Starí Egypťania boli presvedčení, že choroby
vchádzajú do tela cez ústa alebo uši a požierajú
životnú substanciu obete. Uvedomili si však, 
že medzi priebehom choroby a spôsobom liečby
existujú určité vzťahy. Svoje pozorovania zazna-
menávali na papyrusy a tak sa zrodila jedna 
z najvyspelejších lekárskych vied starovekého
sveta. Ebersov papyrus pochádzajúci z roku
1550 pred Kristom napríklad opisuje 21 spô-
sobov, ako liečiť kašeľ.
Vedecký prístup k skúmaniu chorôb zapustil
silné korene aj v úrodnej nížine medzi riekami
Eufrat a Tigris, kde panovali Sumeri, Babylon-
 ča nia, Asýrčania a ďalšie staroveké národy. 
Z dochovaných mezopotámskych hlinených
tabuliek vieme, že poznali vzťah medzi žltačkou
a spôsobom jej prenosu, ako aj súvislosť medzi
pohlavnými chorobami a pohlavným stykom.
Byť lekárom v Mezopotámii však bolo značne
rizikovým povolaním – ak pacient zomrel počas
zákroku, lekár prišiel o ruku.

Kým človek začal skúmať
choroby na molekulárnej
úrovni, ubehli tisíce rokov.
Bolo by však chybou myslieť
si, že stará medicína bola len
šarlatánstvo. Je udivujúce,
akú vysokú úroveň dosaho-
valo lekárske poznanie 
na úsvite ľudských dejín.

Medicína
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Lekárska veda prekvitala aj v Oriente. V Číne
bola už štyri storočia pred naším letopočtom
medicína oddelená od náboženstva a mágie 
a stala sa vecou profesionálov. Čínskych lekárov
preslávila najmä akupunktúra, no mohli 
sa opierať aj o rozsiahle lekárnictvo, ktoré 
poznalo 16 000 liečiv. Strumu liečili práškom 
z morských koníkov, oči hadím mäsom, choroby
srdca atramentom z chobotníc zmiešaným 
s octom a nehojace sa rany sloňou kožou.
Starovekí Indovia vynikali v chirurgii. Používali
121 rôznych oceľových nástrojov ako drény,
skalpely, sondy, katétre a magnety, pomocou
ktorých vykonávali celý rad operácií – zašívanie
rán, kauterizáciu fistúl, drénovanie tekutín, od-
straňovanie kameňov z obličiek a močového
mechúra, liečbu sivého zákalu, ako aj úpravu
nosov a uší.

Rozkvet a úpadok
Ak sa vrátime späť na starý kontinent, vrchol
medicínskeho poznania predstavovalo antické
Grécko, ktoré odmietlo spájať choroby tela s boh -
mi a hriechmi, ale rozvinulo teóriu štyroch štiav.
Podľa nej, keď sa naruší rovnováha medzi kr vou,
hlienom, žltou a čiernou žlčou, človek ochorie.
Táto teória pretrvala dvetisíc rokov, až kým ne -
bol odhalený prenos chorôb a pôvod infekcie.
Grécko dalo svetu učencov ako Hippokrates,
Herophilus, Erasistratos alebo Galenos. Mená
mnohých gréckych lekárov sú pevne zviazané
so slávnou Alexandriou a jej knižnicou, ktorá
obsahovala asi 700 000 zväzkov kníh. „Alexan-
drijskí lekári objavili aj život zachraňujúci 
zákrok – li ga tú ru, čiže podviazanie krvnej cievy,“
hovorí E. Kubíková.
Keď germánske kmene v 5. storočí dobyli Rím,

centrum západného poznania sa presunulo 
do Konštantínopolu, ktorý bol už vyše 150 rokov
kresťanský. Cirkevné dogmy na mnoho storočí
uhasili plameň vedeckého skúmania v Európe.
Ako v knihe Medicína a náboženstvo pripúšťa
profesor Alexander Rehák, veľkou prekážkou
rozvoja medicíny a chirurgie bol zákaz pitvať
mŕtvoly, pretože telo sa považovalo za chrám
Ducha svätého. Pápežský koncil v Le Manse 
v roku 1248 potom zakázal mníchom vykonávať
aj chirurgické zákroky. Nastala doba temna.
Keď v roku 1431 cirkev poslala do vyhnanstva
patriarchu Nestora a jeho nasledovníkov, sotva
mohol niekto tušiť, že jeho prenasledovaní
nasledovníci sa dostanú až do Perzie a z uni-
verzity s nemocnicou v Jundi Shapur urobia
popredné stredoveké centrum lekárskych vied.

Preložili do sýrčiny staré grécke záznamy vráta -
ne Hippokratovho Corpusu a Galenových prác,
čím ich zachránili pred úplným zabudnutím.
Moslimskí učenci systematicky prekladali ďalšie
grécke rukopisy a dopĺňali ich o vlastné po-
znat ky.
Ani moslimskí učenci to však s islamským du-
chovenstvom nemali jednoduché. Lekár Rhazes
v jednej zo svojich rozpráv urazil vykladača
Koránu, ktorý sa potom dožadoval, aby ho bili
jeho vlastnou knihou po hlave dovtedy, kým
jedna z nich nepovolí – lekárova hlava povolila
ako prvá a oslepol. Rhazesov nasledovník Ibn
Sina je autorom diela Canon Medicina, ktoré
obsahovalo až milión slov. Cez severnú Afriku
sa táto práca, ktorá sa do konca 17. storočia po va-
 žovala za lekársku Bibliu, dostala až do Európy.

Veľký nádych
Renesancia a osvietenstvo priviali nové vetry
aj do lekárskych vied. Obdobie znovuzrodenia
spočívalo v návrate ku gréckym a rímskym die-
lam, z ktorých mnohé, najmä z oblasti lekárskej
filozofie, anatómie a klasickej chirurgie, boli
už neznáme. Vynález tlače znamenal explóziu
rozširovania lekárskych znalostí. V čase ne-
skorého stredoveku sa na lekárskych školách
opäť začali robiť pitvy. Prvým učencom, ktorý
na 750 anatomických kresbách verne reprodu-
koval to, čo videl, bol Leonardo da Vinci.
V roku 1603 si britský lekár William Harvey
poznamenal, že krv v tele neustále obieha
pod vplyvom tlkotu srdca. Tento závažný po-
znatok vyvrátil Galénovu teóriu, že ľudské
telo každý deň vyrobí a odstráni veľké množ-
stvo krvi. Svetu ho však predstavil až o štvrť -
storočie neskôr vo svojej Anatomickej rozprave
o pohybe srdca a krvi. Dôvodom bola jeho
obava, ako objav prijmú odborné kruhy.
„Je to typická ukážka lekárskeho prostredia 
v ére osvietenstva, keď mnoho lekárov zotrvá-

v zákrutách času
Svedectvá o míľni-
koch medicíny nám
podávajú umelecké
diela. Jedno z naj-
pozoruhodnejších
predstavujú anato-
mické kresby 
od Leonarda 
da Vinciho.
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P
redstavte si, že vás postavia na diaľ-
nicu, ktorá sa vinie naprieč nezná-
mou planétou. Vôbec netušíte, 
čo sa nachádza po stranách. Viete len, 

že kdesi v diaľke sú zhruba tri miliardy miest 
a križovatiek, z ktorých len niekoľko už má
meno. Zvyšok je ponorený do nepreniknuteľ-
nej tmy a je príliš beztvarý a tichý, aby ste 
si ho všimli. Nájsť všetky bezmenné mestá 
a odhaliť, čo sa deje v každom z nich, je úloha,
ktorá sa nerovná ničomu menšiemu ako po-
chopeniu ľudského genómu – komplexného
genetického inštruktážneho manuálu, ktorý
obsahuje každá bunka nášho tela.
Mestá na neznámej planéte reprezentujú bá-
zické páry ako adenín-tymín či guanín-cyto-
zín, ktoré spájajú glykofosfátovú kostru
dvojitej špirály a vytvárajú našich 46 chromo-
zómov. Tie sa vyskytujú v skupinách, vo veľ-
komestách, alebo ak chcete v génoch
schopných produkovať proteíny. Väčšina za-
tiaľ identifikovaných miest a veľkomiest vy-
zerá ako drsné brooklynské štvrte, kde 

sa zdržujú asociálne živly, napríklad cystická 
fibróza alebo anémia. „Objavenie a zmapova-
nie všetkých týchto miest otvorí dvere per so-
 nalizovanej medicíne,“ tvrdí výkonný riaditeľ
Siemens Medical Solutions Diagnostics Tony
Bihl.

Krvné testy na rakovinu
Pre odborníkov v molekulárnom zobrazovaní
sa výskum rýchleho zachytenia choroby začína
na miestach, ako je napríklad zariadenie Med
MI v Los Angeles, ktoré získalo povolenie 
na klinické testovanie nového zobrazovacieho
biomarkeru Alzheimerovej choroby. Biomar-
ker je proteín nachádzajúci sa vo vzorkách
krvi, moču alebo tkaniva, ktorý možno použiť
na vývoj diagnostických testov. Umiestnenie
a aktivita biomarkeru sa dá vystopovať pozi-
trónovou emisnou tomografiou (PET).
Zachytenie choroby v rannom štádiu vývoja
skúma aj Oncogene Science Biomarker Group
z Massachusetts, kde sa sústreďujú na bio-
marker HER-2/neu, ktorý produkujú bunky

Cesta, ktorá stojí pred výskum níkmi, je ešte dlhá, už nie však
natoľko, aby sa o molekulárnej medicíne nemohlo uvažovať 
v reálnych kontúrach. Chcelo by sa povedať, že už zostáva len
maličkosť – podrobne zmapovať genóm človeka, aby sme po-
chopili mechanizmy chorôb.

Ako fungujú

Prvá univerzálna diagnostická spoločnosť na svete
Fúzia firiem Diagnostic Products Corporation a Bayer Diagnostics, ktorá Siemens vyšla 
na astronomických 5,7 miliardy eur, čo je približne desatina hrubého domáceho produktu SR,
postavila koncern do pozície prvej spoločnosti na svete, ktorá spojila laboratórnu diagnostiku
in vitro s medicínskym zobrazovaním in vivo. K podobnému kroku sa nedávno odhodlala 
aj General Electric, ktorá prevzala firmu Abbott Laboratories´ Diagnostics Business. Siemens
sa teraz môže oprieť o reťaz obrovskej hodnoty, ktorú tvorí molekulárna diagnostika a imu-
noanalýza, testy krvi, moču a tkanív, predklinické výskumné systémy a ultrazvukové skeno-
vanie, počítačová tomografia, magnetická rezonancia a pozitrónová emisná tomografia.
Prezident a výkonný riaditeľ Siemens Medical Solutions Group Prof. Dr. Erich R. Reinhardt
tvrdí, že koncern sa priblížil k bodu, ktorý znamená vznik prvej diagnostickej spoločnosti 
so všetkými službami. Toto centrum najmodernejších diagnostických metód vrhlo všetky
sily na výskum biológie choroby. „Až keď pochopíme, čo sa deje na molekulárnej úrovni, ako
sa začína choroba a prečo gény mutujú, vytvárajú určité proteíny a spúšťajú vznik tumoru
alebo inej choroby, budeme schopní vyvinúť také diagnostické testy a molekulárne zobrazovacie
procedúry, ktorými včas zachytíme ochorenie,“ hovorí šéf divízie molekulárneho zobrazovania
Michael Reitermann.
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valo na zastaraných teóriách stredoveku, kým
anatómovia, fyziológovia a prírodovedci 
sa usilovali o opis tela na základe vedeckých
poznatkov. Odvaha po poznaní však zvíťazila,“
zdôrazňuje E. Kubíková.
Priemyselná revolúcia položila základy hospo-
 dárskeho rozvoja, ktorý priniesol také potrebné
zdroje do vývoja nových technológií v medicíne.
Boli vynájdené niektoré základné prístroje, ako
sú stetoskop, podkožné ihly, teplomery a za-
riadenia na meranie fyziologických funkcií.
Nové výdobytky techniky a nové objavy v ob-
lasti biochémie a fyziológie, prenosu a priebehu
chorôb, postavili prácu lekárov na vedecké
nohy. Charles Darwin svojou prevratnou prá-
cou O pôvode druhov položil základy genetiky.
Claude Bernard s Rudolfom Virchowom zasa
poodhalili fungovanie života na najnižšej úrovni
– na úrovni bunky. 

Základy budúcnosti
V roku 1895 v Nemecku narodený Holanďan
zistil, ako sa dajú zobrazovať tvrdé štruktúry
tela pod kožou a tkanivom. Volal sa Wilhelm
Kon rad Röntgen a jeho X-lúče, ktoré objavil
pri pokusoch s katódovým žiarením, patria 
k najväčším prelomom v novovekej medicíne.
Jeho objav potom rozvinuli Henry Becquerel 
a man želia Curieovci. Po vynájdení cyklotrónu
našli rádioizotopy široké uplatnenie v medi-
cín skej diagnostike.
Objavy ultrazvuku, magnetickej rezonancie,
počítačovej tomografie, sonografie, EFG, EKG
či elektrónového mikroskopu umožňujú ved-
com odhaľovať ďalšie a ďalšie tajomstvá cho-
rôb. Vďaka ním sa ľudstvo ocitlo pred bránou,
za ktorou sa skrýva záhada genómu človeka,
samej podstaty života. 

Pitvou na Univerzite medicíny Thomasa Jeffersona 
sa nechal inšpirovať Thomas Eakins.

stroje na choroby



rakoviny prsníkov. „Biomarker sa u žien vysky-
 tuje v extrémne nízkych hladinách aj v nor-
málnej krvi,“ vysvetľuje viceprezident
diagnostickej jednotky Dr. Norbert Piel. „Keď
sa rozvinie rakovina prsníkov, dosahuje vyš-
šie ako normálne hladiny. Vyvinuli sme test,
ktorý nám ich umožňuje zachytiť.“
Oncogene Science Group už zostavila testy 
na meranie troch ďalších proteínov súvisiacich
s rakovinou. Niekoľko farmaceutických spoloč-
 ností začalo vyvíjať zacielené terapie práve 
na tieto onkoproteíny. Hoci biomarker HER-2/neu
ešte nedokáže odhaliť rané štádium rakoviny
prsníkov, je veľmi užitočný už dnes, lebo po-
skytuje jednoduchý a bezbolestný spôsob, ako
zistiť, či liečba zaberá. To je mimoriadne dô-
ležité, keďže donedávna najlepšia spätná
väzba pochádzala z bolestivých biopsií. 
Biomarker HER-2/neu stojí na rozmedzí rodia-
ceho sa prepojenia medzi molekulárnou 
in vivo a in vitro diagnostikou. Massachussettská
všeobecná nemocnica v Bostone v spolupráci
spoločnosťou Siemens pracuje na zobrazení
HER-2 hladín u myší. Liek herceptín, ktorý 
sa používa na liečbu rakoviny prsníkov, je mož-
né označiť fosforeskujúcou značkou. Ozna-
čený herceptín sa viaže na HER-2, vďaka
čomu sa dá vizuálne vystopovať metódou 

in vivo. „Táto technika by sa potenciálne mohla
použiť aj u ľudí, pričom by mohla byť cenná
najmä pri monitorovaní účinnosti terapie,“
konštatuje profesor rádiológie na Harvard-
skej lekárskej fakulte Dr. Umar Mahmood.

Magnetické nanočastice
Aj ďalšie molekulárne testy, ktoré sa však pre
zmenu pripájajú k technológiám in vitro, 
sú na vzostupe. Obrovský potenciál sa skrýva
napríklad v spojení ultrazvuku a biomarke-
rov, ktoré zhodnocujú status pečene napad-
nutej vírusmi hepatitídy B a C. Rýchlo
napreduje aj určovanie chorôb pomocou
magnetickej rezonancie, pozitrónovej emis-
nej tomografie a jednofotónovej emisnej to-
mografie, ktoré na vizualizáciu používajú
molekulárne procesy. 
Konkrétne pri magnetickej rezonancii (MR)
otvárajú netušené možnosti nanočastice oxidu
železa. Jeho molekuly – okrem toho, 
že umožňujú vracať signál v magnetickom poli
– veľmi „chutia“ monocytom, poddruhu bie-
lych krviniek, ktoré sú súčasťou imunitného
systému. Monocyty sa zdržujú napríklad v ob-
 las tiach zúženia ciev, ktoré majú na svedomí
rôzne zápaly. „To, že ich môžeme odhaliť pro-
stredníctvom magnetickej rezonancie, je veľmi

Ultrasilné magnetické pole
Niektoré magnetické rezonančné tomografy
(MRT) s ultrasilným magnetickým poľom 
a nové typy kombinovaných MR/PET skene-
rov už dnes dokážu zachytiť patologické
procesy na bunkovej úrovni. Zdokonaľova-
nie zobrazovacích metód, ktoré sa darí do-
sahovať napríklad pomocou magnetických
rezonančných tomogra fov s ultrasilným
magnetickým poľom (UHF-MRT), lekárov
postupne približuje k roz lúšteniu defekt-
ných biologických procesov prebiehajúcich
na molekulárnej úrovni.
Siemens participuje na viacerých projek-
toch v tejto oblasti, jeden z nich sa zame-
riava aj na vývoj prvého prístroja UHF-MRT
so silou magnetického poľa 11,7 tesla, ktoré
je 235 000-krát silnejšie ako magnetické
pole Zeme. Najsilnejšie klinické magnetic -
ké rezonátory dnes dokážu vyvinúť magne-
tické pole o sile najviac 7 teslov. Kvalita
snímok pritom priamo závisí od sily mag-
ne tického poľa. Kým súčasné snímky majú
rozlíšenie 0,1 × 0,1 × 0,5 mm³, nový UHF-
-MRT bude robiť obrazy s desaťkrát vyšším
rozlíšením.
„Vďaka oveľa vyššej citlivosti nám tento
prístroj umožní zobrazovať molekulárne
procesy, ktoré sa odohrávajú v tele,“ vysvet -
ľuje Dr. Ro bert Krieg zo Siemens Medical
Solutions. Mal by otvoriť nové možnosti
pri výskume základných funkcií mozgu 
a neurologických porúch, ako je Alzheime-
rova choroba, Parkinson alebo skleróza
multiplex. Vedci predpokladajú, že pomo-
cou cielených kontrastných prísad označia
jednotlivé bunky a dokážu tak vizualizovať
ich správanie v živom organizme.
Magnetický rezonančný tomograf s ultra-
vysokým magnetickým polom by mal byť
hotový do roku 2011. Bude stáť v stredisku
NeuroSpin v Saclay neďaleko Paríža. Ide 
o spo  ločný projekt firiem Siemens, Guebert 
a Alstom. Nové komponenty a aplikácie 
na magnetickú rezonanciu vyvíja aj spoloč-
nosť Bruker Bio Spin MRI.

Architektonický model budúceho centra NeuroSpin neďaleko Paríža, kde sa bude nachádzať aj prístroj 
UHF-MRT s ultrasilným magnetickým poľom.

Nanočastice železa sa v kombinácii s magnetickou rezonanciou používajú na zisťovanie, či sa rakovina rozší-
rila do lymfatických uzlín. Červená farba znázorňuje rakovinové bunky, zelená normálne. Len zdravé uzliny
dokážu absorbovať nanočastice.
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dôležité pri výbere liekov na liečbu kardiova-
skulárnych chorôb,“ hovorí šéf molekulárneho
magnetického zobrazovania v Siemens Med
Dr. Robert Krieg.
Magnetické nanočastice sú užitočné aj pri zis-
ťovaní, či sa rakovinové bujnenie rozšírilo
mimo pôvodného miesta. Je to jedna z hlav-
ných otázok, na ktorú chcú lekári poznať od-
poveď skôr, ako rozhodnú o spôsobe liečby.
Napríklad pri rakovine prsníkov alebo pro-
staty sa metastázy najprv objavujú v blízkych
lymfatických uzlinách. Keďže makrofágy 

v normálnych uzlinách čistia nečistoty z krvi
veľmi efektívne, akákoľvek cirkulujúca mag-
netická nanočastica skončí v týchto uzlinách,
ale rakovinou napadnuté uzliny ich absorbujú
len málo, ak vôbec nejaké.

Brána do sveta molekúl
Výskumníci budú musieť nájsť aj spôsob, ako
integrovať a zobraziť obrovské a stále rastúce
množstvá údajov z dvoch rozdielnych a histo-
ricky na míle vzdialených svetov diagnostiky
in vivo a in vitro. V Massachussettskej všeobec-
nej nemocnici už sa rysuje praktické riešenie
pre využitie univerzálnej diagnostickej metódy.
Siemens tam v spolupráci s lekármi rieši pro-
jekt s príznačným názvom – Portál molekulár-
neho zobrazovania.
Tento portál je prvým krokom k tomu, 
čo možno označiť ako všestranný podporný ná-
stroj pre rozhodovanie v medicíne. Je na-
vrhnutý tak, aby poskytoval spoločnú
platformu pre integráciu predklinických, kli-
nických, genetických, proteomických i iných
medicínskych zobrazovacích údajov. „Je to
fantastický vedecký nástroj,“ netají nadšenie
riaditeľ úseku Biomarker Product Manage-
ment v divízii molekulárneho zobrazovania 
v Siemens Ward Digby. Hlavnou ideou tohto
projektu je, aby lekári mohli kombinovať ge-
netické informácie s laboratórnymi testami 
a údajmi zo zobrazovania a mohli tak optima-
lizovať a personalizovať liečbu. 

Fosforeskujúce doštičky
Európsky ústav pre molekulárne zobrazovanie v spolupráci so spoločnosťou Siemens plánuje
v priebehu najbližších piatich rokov vyvinúť nové biomarkery, ktoré umožnia zobraziť artério-
sklerotický povlak pomocou magnetickej pozitrónovej emisnej tomografie pri využití fosfo-
reskujúcich metód. Ústav, ktorý bol založený v roku 2006, sa sústreďuje najmä na výskum
molekulárnych procesov v srdci a krvných cievach. „V budúcnosti sa budeme koncentrovať
viac na preventívne skríningové testy a zachytenie choroby v ranom štádiu. Pomaly upustíme 
od reagovania na symptómy v neskorom procese choroby zákrokmi, ktoré sú často invazívne 
a majú veľa vedľajších účinkov,“ hovorí riaditeľ ústavu Otmar Schober.

Ultrazvuk a mikrobubliny
Medzi zobrazovacími technikami má vý-
znamné postavenie ultrazvuk, ktorý 
má čo povedať aj do molekulárneho zobra-
zovania. I v tejto oblasti sa výskum zame-
riava na vývoj kontrastného média, ktoré
umožní zachytiť choré štruktúry tkanív 
v raných štádiách. K najperspektívnejším
technológiám patrí Cadence CPS. 
Pri ultrazvuku sa používajú ako kontrastné
médium mikrobubliny naplnené vzduchom
alebo plynmi. Na molekulárne zobrazenie
však budú potrebné špeciálne mikrobubliny,
ktoré budú na povrchu vybavené tvarova-
nými molekulami. Tieto molekuly sa budú
schopné „spájať“ so štruktúrami v organiz me,
ako sú napríklad jemné krvné vlásočnice
tumoru.
Siemens v spolupráci s oregonskou univer-
zitou vyvíja mikrobubliny, ktoré sa viažu 
k bunkám na stenách koronárnych ciev 
a vlásočníc. Pri srdcovom záchvate a obe-
hových problémoch sa na týchto bunkách
tvoria určité typy proteínových štruktúr,
ako je antigén P-selektín. Vedcom sa podarilo
vyvinúť mikrobubliny s protilátkami 
na P-selektín, ktoré, keď preniknú do buniek,
umožňujú pomocou ultrazvuku zviditeľniť
poškodené oblasti. Po prvý raz tak touto
metódou možno zistiť už v raných štádiách,
či pacient sťažujúci sa na bolesti v hrudníku
má problémy so srdcom.
Nové kontrastné médium sa momentálne
testuje na myšiach a opiciach. Rovnaký prin-
cíp sa môže aplikovať aj na zachytenie ná-
dorov, keďže rýchlo rastúce tumory často
stimulujú rast nových krvných ciev, na po-
vrchu ktorých možno nájsť antigén ανβ3.
„Výhodou ultrazvuku je, že pacienti nere -
agujú negatívne na kontrastné médium,
keďže nevyžaruje žiadnu radiáciu,“ tvrdí
Jens Fehre zo Siemens Medical Solutions 
v Erlangene.
Už dnes sa vie, že mikrobubliny sa môžu
použiť aj na prenos liekov. Len čo sa pre-
nesú do cieľového tkaniva, silný ultra zvu-
kový impulz spôsobí ich prasknutie 
a uvoľnenie protilátok. Týmto spôsobom
bude možné dostať napríklad inhibítory
angiogenézy priamo do tumoru. Do klinic-
kého testovania už čoskoro vstúpi ďalšia
procedúra, pri ktorej mikrobubliny roz-
púšťajú nebezpečné trombózy. V tomto
prípade sa mikrobubliny sústredia pri zra-
zenine a pomocou krátkych ultrazvuko-
vých impulzov oscilujú okolo nej, 
čo trombózu zničí. V budúcnosti bude
možné túto metódu používať aj pri liečbe
mozgových porážok.

T É M A  Č Í S L A

PET/CT snímky odhaľujú vývin metastázujúcich lym-
fatických uzlín v anatomickom kontexte.

Ultrazvukový prístroj ACUSON Sequoia využívajúci
patentovanú technológiu spoločnosti Siemens 
– Cadence CPS.



O
dborníci z rôznych klinických a vý-
skumných oblastí už niekoľko
rokov hľadajú metabolické zmeny,
ktoré by im pomohli odhaliť choroby

skôr, ako prepuknú. Keď sa podarí identifikovať
a zachytiť biomarkery produkované rakovinou
skôr, než sa začne tumor rozvíjať, alebo rané
indikátory aterómových plakov v krvných cie-
vach, vysoko vzrastie šanca na úspešné liečenie
dnes nevyliečiteľných chorôb. 
Kľúčom k skorému zachyteniu choroby 
je molekulárna medicína, ktorá naberá na dôle-
žitosti vďaka rozvíjajúcej sa konvergencii
dvoch pôvodne oddelených diagnostických

oblastí. Prvou z nich je diagnostika in vitro,
čiže laboratórne analýzy tekutín a tkanív,
druhou diagnostické zobrazovanie in vivo vy-
užívajúce ultrazvuk, magnetickú rezonanciu
a počítačovú tomografiu.

Dve technológie, jeden obraz
Jednou z najuznávanejších zobrazovacích
technológií je pozitrónová emisná tomogra-
fia, ktorá funguje nasledovne: Do tela 
sa vstrekne marker, napríklad 2-deoxy-2[F-18]
fluoro-D-glukóza, čiže rádioaktívne označený
cukor. Keďže rakovinové bunky majú vyšší
metabolizmus ako iné bunky, a preto konzu-

mu jú viac glukózy, biomarker má tendenciu
akumulovať sa v oblastiach s ich najväčším
výskytom. Ako sa biomarker rozkladá, uvoľňujú
sa gama lúče, ktoré dokážu prístroje spoľahlivo
zachytiť. 
Táto metóda však umožňuje odhaliť len prí-
tomnosť abnormálneho metabolizmu, nie to,
kde sa nádor v tele nachádza. Na PET snímkach
totiž chýbajú anatomické informácie, umiest-
nenie vnútorných orgánov a dokonca aj obrysy
tela. Koncom 90. rokov minulého storočia
Siemens Medical Solutions predstavil kombi-
novaný prístroj RSNA 2000, ktorý sa skladal 
z jednotky pozitrónovej emisnej tomografie
(PET) a počítačového tomografu (CT). Do his-
tórie vstúpil pod prezývkou biograf.
Na vyšetrenie rovnakého telesného segmentu
používa súčasne dve metódy. Výsledkom je ana-
 tomicky vysoko rozlíšiteľná CT snímka, ktorá
presne zobrazuje polohu tumoru, ako i jeho
metabolickú aktivitu. „Tento hybridný prístroj
znamenal obrovský prielomom. V súčasnosti
už takmer výlučne predávame PET jednotky 
s funkciami CT,“ hovorí Dr. Hartwig Newiger
zo Siemens Medical Solutions.

Hľadá sa biomarker
Je však mnoho metabolických procesov, ktoré
sa nedajú identifikovať pomocou rádioaktívne
označenej glukózy. Siemens v spolupráci s re-

Nebezpečné choroby sa často rozvíjajú veľmi pomaly a môže
trvať aj niekoľko rokov, kým sa objavia ich prvé symptómy. 
Už oveľa skôr, ako k tomu príde, sa však začína meniť telesný
metabolizmus.

Skôr než choroba 
zaklope na dvere

S pomocou PET/CT snímok a biomarkerových látok
lekári môžu určiť, či a kde sa vytvorili metastázy 
v tele pacienta s rakovinou.
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nomovanými výskumnými inštitútmi na celom
svete pracuje na vývine nových biomarkerových
látok, ktoré by boli schopné označiť i veľmi malé
metastázy a jednotlivé tumory a zároveň presne
identifikovať, o ktorý typ nádoru ide.
Koncern pripisuje biomarkerom veľký vý-
znam, v tejto súvislosti podstatne rozšíril
svoje výskumné stredisko na molekulárne zo-
brazovanie v Los Angeles. Jednou z hlavných
úloh tohto špičkového ústavu je pochopiť zá-
kladné metabolické procesy, aby sa dali iden-
tifikovať látky, ktoré budú viazať kľúčové prvky
týchto procesov. Tieto látky by sme potom
synteticky vyrobili a označili rádioaktívnym
izotopom.

Nové horizonty diagnostiky
Rádioaktívne biomarkery sa takisto používajú
aj s inou zobrazovacou metódou, známou ako
jednofotónová emisná tomografia (SPECT).
Výhodou týchto markerov je, že na ich výrobu
nie je potrebný cyklotrón, keďže rádioaktívny
izotop technécium-99m, najčastejšie používaný
s metódou SPECT, možno vyrobiť s relatívne
malým „generátorom“. Preto Siemens k svojim
PET/CT hybridným prístrojom Inveon začal
pripájať aj SPECT jednotku.
Lekári si tak môžu vybrať najlepšiu zobrazova-
ciu techniku na konkrétny typ vyšetrenia – CT
poskytuje presné anatomické informácie,
SPECT prináša lepšie priestorové rozlíšenie,
aj keď s nižšou senzitivitou ako PET. Podľa typu
štúdie môžu používať ľubovoľnú kombináciu
PET, CT a SPECT priamo z pracovnej stanice,
či dokonca vykonávať skeny s využitím všetkých
troch procedúr a simultánne skúmať niekoľko
parametrov.
V molekulárnej medicíne má miesto aj ďalšia
zobrazovacia metóda – magnetická rezonancia.

V kombinácii s kontrastným médiom je vhodná
napríklad na vizualizáciu obehového systému,
čo môže uľahčiť identifikáciu inak ťažko zachy-
 titeľných hypoxických tumorov, čiže s nízkym
obsahom kyslíka.
„Vývoj špecifických biomarkerov na moleku-
lárnu magnetickú rezonanciu otvorí celú škálu
nových diagnostických a terapeutických mož-
ností,“ očakáva projektový manažér Dr. Arne
Hengerer zo Siemens Medical Solutions. Záro  -
veň však upozorňuje, že to bude trvať najmenej
osem rokov, kým sa prvé biomarkery na mag-
 netickú rezonanciu dostanú na trh. Každopád ne
ide o sľubne sa rozvíjajúcu oblasť.
V súčasnosti už sa napríklad testuje marker
zložený z nanočastíc železa, ktoré absorbujú

tzv. makrofágy, imunitné bunky nachádzajúce
sa v lymfatických uzlinách. Ak sa v uzlinách usa-
 dia rakovinové bunky, počet imu nit ných buniek
klesne, čo je indikácia metastázujúcej rakoviny.
Tá sa totiž primárne šíri práve cez lymfatické
uzliny.
Kontrastné médium oxidu železa už teraz na-
značuje, aká cenná bude kombinácia pokroči-
lého zobrazovania a špeciálnych biomarkerov,
čo sa týka pochopenia patológie choroby,
presných diagnostických podmienok a nako-
niec vyvinutia liečby, ktorá zastaví chorobu
pred tým, než začne predstavovať život ohro-
zujúce riziko. Vďaka tomuto všetkému môže
byť jedného dňa naozaj možné odštiknúť cho-
robu ešte v púčiku. 

Prototyp MR/PET jednotky kombinuje magnetickú rezonanciu (vľavo) a pozitrónovú emisnú tomografiu (vpravo) na zobrazenie ľudského mozgu v jednej snímke 
(v strede), ktorá opisuje anatómiu aj fyziológiu.

T É M A  Č Í S L A



Znesie NÚSCH porovnanie so zahrani-
čím?
Trendy súčasnej kardiovaskulárnej medicíny
sa uberajú po technologickej diaľnici. Čo ako
dobrým odborníkom by ste boli, nemáte
šancu obstáť pred najnovšími výzvami v tejto
vysoko špecializovanej medicínskej disciplíne
bez zapojenia najmodernejších technológií
do praxe. To si v našom ústave uvedomujeme
a neúnavne sa snažíme držať krok so svetom.
Platí to i pre kardiovaskulárne zobrazovanie,
ktoré napreduje naozaj míľovými krokmi 
k stále vyššej kvalite a kvantite dostupných
diagnostických informácií, často prepojených
už aj s funkčným posudzovaním, navyše pri
zachovaní neinvazity, teda nezasahovania 
do organizmu pacienta.

Aké technológie používate?
Konkrétne ja pracujem na Oddelení diagnos-
tickej a intervenčnej rádiológie, ktoré tvorí
spolu s Oddelením neinvazívnej kardiológie,
Oddelením intervenčnej kardiológie a Odde-
lením arytmií a kardiostimulácie technolo-
gický „hardcore“ nášho ústavu v tom
najlepšom zmysle slova. Na týchto úsekoch
sa koncentruje „ťažká“ diagnostická a tera-
peutická technológia, ktorá predstavuje
srdce NÚSCH a prechádza ňou doslova každý
pacient. Náš technologický park sa okrem ši-
rokého portfólia sonografov silne koncen-
truje na terapeutickú zložku, ktorá 
je z hľa diska metód získavania obrazu posta-
vená na röntgenovej báze. V šiestich katetri-
začných sálach máme angiolinky a kar diolinky,
ktoré už sú v prevažnej miere vybavené flat
panelovou technológiou digitálneho detek-
tora.

V čom spočíva prínos tejto technológie?
Ak by som to zovšeobecnil, tak nám umožňuje
získavať kvalitnejší RTG obraz pri menších
dávkach žiarenia oproti konvenčným röntge-
novým zosilňovačom. Výrazne to skracuje
čas, ktorý lekár a pacient musia spoločne 
prečkať v ionizujúcom žiarení počas diagnos-
tického či terapeutického katetrizačného 
výkonu. 

A pokiaľ ide o diagnostiku, aké trendy
prevládajú v tejto oblasti?
Vývoj v kardiovaskulárnej medicíne v posled-
ných dekádach išiel prudko dopredu hlavne
na poli diagnostiky. Popri tradičnom sono-
grafickom a konvenčnom röntgenovom zo-
brazovaní sa začínajú využívať aj metódy
založené na iných fyzikálnych princípoch, na-
príklad magnetická rezonancia alebo magne-
tická rezonančná angiografia. K veľkému
pokroku došlo aj v oblasti počítačového spra-
covania RTG obrazu, ktorého reprezentantom
je počítačová tomografia a CT angiografia. 
Vo vyspelých krajinách sa dnes už bežne po-
užívajú aj diagnostické prístroje založené 
na kombinácii pozitrónovej emisnej tomografie
s počítačovou tomografiou, ako aj hybridné
zariadenia využívajúce všetky tieto zobrazo-
vacie postupy súčasne. 

Aké sú hlavné prínosy hybridných tech-
nológií? 
V zásade v nich ide o to, aby podľa potrieb
bolo možné skombinovať výhody jednotli-
vých zobrazovacích modalít do nového vir-
tuálneho obrazu. Lekár si potom môže vybrať 

z každej modality tú svoju „čerešničku“,
ktorú práve potrebujete. Ich skĺbením tak
vzniká úplne nová obrazová informácia. 

Používate v ústave hybridné diagnostické
technológie?
Zatiaľ nie, ale čoskoro budeme. Napredovanie
NÚSCH a tým aj kardiovaskulárnej medicíny
v celoslovenskom meradle závisí od zachyte-
nia nových trendov v zobrazovaní. Význam-
ným roz vojovým faktorom ústavu je preto 
aj dobudovanie diagnostického pavilónu, 
kde plánujeme nainštalovať tie najmodernejšie
technológie počítačovej tomografie a magne-
tickej rezonancie. Prinesie to novú kvalitu 
do celého liečebného procesu. Nielen že bu-
deme môcť získa vať nové diagnostické infor-
mácie potrebné k liečbe pri nižšej invazivite,
ale umožní nám to rozbehnúť doteraz nere -
alizovateľné terapeutické programy, ktoré
priamo závisia od týchto technológií – ako sú
hybridné operačné výkony, endovaskulárna
liečba ochorení aorty v akútnom štádiu alebo
cievnej mozgovej príhody. Nehovoriac o no-
vých možnostiach na poli vedy, výskumu 
a vzdelávania. 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Brati sla ve patrí k najmodernejším 
a najlepšie vybaveným nemocniciam na Slovensku. Ako poznamenáva primár Oddelenia
diagnostickej a intervenčnej rádiológie MUDr. Ivan Vulev, PhD., na Slovensku asi niet odborníka
v kardiovaskulárnej medicíne, ktorý by neprešiel študijným pobytom v tomto ústave pri zvyšovaní
svojej odbornej kvalifikácie.

Diagnostika na technologickej diaľnici
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A K O  V Z N I K Á

Kameňomlynári

Moderná: Cementáreň Holcim v Rohožníku
patrí nielen k najväčším, ale aj najmodernejším.
Je druhým miestom na svete, kde sa nainšta-
lovalo špeciálne zariadenie na energetické zhod-
nocovanie alternatívnych palív Hotdisc a jej
procesy sú natoľko automatizované, že dennú
produkciu asi 4500 ton šedého cementu a ne-
celých 500 ton bieleho priamo vo výrobe zvláda
len 170 ľudí, pričom celý závod, od lomu 
po výdaj cementu, ich zamestnáva 239.

Do modernizácie linky na výrobu sivého
cementu, spĺňajúcej najprís nejšie enviro-
mentálne normy, investoval približne 
2,5 miliardy korún, vyťažené ílovisko 
po sebe rekultivuje a opätovne zalesňuje,
pra videl ná údržba používaných technológií,
spolu s no vými technológiami ročne vyjdú
na ďalších te mer 400 miliónov. Cesta 
od vyťaženého vápenca po finálny produkt
je síce v skutočnosti dlhá len pár sto met rov,
no kameň na nej prejde niekoľkými proces -
mi spracovania, pri ktorých sa využívajú uni-
kátne technológie. Riadiaci dispečing
cementárne Holcim v Rohožníku si v ničom
nezadá s dispečingom priemerne veľkej
elektrárne. Bližšie zákulisie závodu popi-
suje jeho riaditeľ Marián Tkáč:

Výroba cementu je tvrdý chlebíček. Mnohí vidia len miliardové
obraty a environmentálne problémy spojené s existenciou 
cemen tární. To je však príliš zjednodušený pohľad. Jeden 
z najmodernejších závodov na výrobu cementu v Európe 
sa nachádza na Záhorí pri obci Rohožník a funguje úplne inak.
Napríklad ekologicky zhodnocuje rozličné alter na tív ne palivá 
a využíva materiály, ktoré by inak skončili na skládkach 
– vrátane starých plastov a ojazdených pneumatík.
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Ťažba surovín: Vo výrobnom procese je to zákonite prvý a najzákladnejší krok. Vápenec 
sa ťaží v lome Vajarská v nadmorskej výške 430 metrov. Vek vyťaženého kameňa je viac ako 200 mi-
liónov rokov. Pri pravidelných odstreloch sa niekoľkokrát mesačne počas jedného odstrelu uvoľ-
 ňuje 20- až 40-tisíc ton kameňa. Špeciálne vŕtačky, ktoré sa využívajú na hĺbenie vrtov na uloženie
trhavín, dokážu denne spraviť približne 4 takéto otvory s hĺbkou 20 až 25 metrov.



Surovina číslo 2: Okrem vápenca treba pri
vý robe cementu aj druhú podstatnú zložku.
Je ňou íl, ťažiaci sa v lokalite Hrabník neďa-
leko Sološnice. Do závodu sa dopravuje ná-
kladnými autami.

Ako polievka: Hoci hlavnými zložkami ce-
mentu sú vápenec a íl, pridávajú sa do neho
aj rozličné korekčné prísady, priamo ovplyv-
 ňujúce niektoré jeho vlastnosti.

Základné spracovanie:
Vyťažený vápenec sa mo  -
hutnými ťahačmi s nos-
nosťou od 40 do 60 ton
preváža k primárnemu
drviču. Ide o zariadenie,
v ktorom sa vyťažená
skala rotačným pohybom
špeciálneho kužeľa roz-
drví na jednotlivé kusy s maximálnou veľkosťou 240 milimetrov
a v ďal ších stupňoch na ešte menšie rozmery. Drvič dokáže spra-
 covať vyše 1 000 ton kameňa za hodinu. Kameň sa následne triedi
podľa kvality a pásovými dopravníkmi odchádza na ďalšie
spracovanie, buď na linku na výrobu sivého cementu, alebo
vysokokvalitného bieleho cementu, alebo do závodu Baumit.

Potrebná ochrana: Pneuma-
tiky buldozérov aj špeciál-
nych prepravných vozidiel
síce majú maxi málnu odol-
nosť proti prierazu skalami,
no občas sa to aj tak pritrafí.
Výmena takejto veľko rozme-
rovej gumy so špeciálnymi
parametrami vôbec nie je jednoduché. Na-
príklad v prípade najvy uží vanejších preprav-
ných vozidiel – damprov s pevným rámom
značky Komatsu – „prezutie“ pneumatík stojí
temer dva milióny korún. Niet sa preto čo diviť,
že v prípadoch, kde je to tech nicky možné, 
sa používajú špeciálne ochranné reťaze.

Primárna kontrola: Aby bola kvalita cementu
optimálna, musí byť v spracovávanej surovine
zachovaný ideálny pomer medzi vápencom 
a ílom. Kontroluje to špeciálny gamažiarič
od austrálskej firmy Geoscan.

Surovinový mlyn: Ďalšie
spracovanie prebieha vo verti-

kálnom valcovom mly ne, kde
sa vstupné suroviny pomelú 

na prach, resp. „múku“. Jeho hodi-
nová kapacita je 300 ton.

Výmenník a Hotdisc: Na jemný prach pomletá surovina sa následne prepravuje do úplne
nového 100 metrov vysokého výmenníku – pýchy rohožníckej cementárne. V ňom postupne 
cez päť cyklón padá späť, pričom sa horúcim vzduchom prúdiacim v opačnom smere zohrieva 
z východiskovej teploty približne 300 °C až na konečných zhruba 1 000 °C v spodnej časti vý-
menníka, kde sa nachádza unikátne zariadenie Hotdisc. Keď ho koncom roku 2005 uviedli do pre-
 vádz ky, cementáreň v Rohožníku sa stala len druhým miestom na svete, kde sa nainštalovalo.
Ide vlastne o špeciálny spa ľovací reaktor na energetické a ekologické zhodnocovanie alternatív-
nych palív – napríklad celých starých pneumatík, plastových odpadov z automobilového prie-
myslu, dreveného odpadu a podobne. Jeho jadrom je centrálne umiestnený pomaly rotujúci
disk s variabilnou dobou otáčania a tým pádom umožňujúci optimalizovať dobu horenia v závislosti
od použi tého paliva. 

Hrebeň na kameň: Ďalej surovina putuje 
na ďalšie spracovanie do hál, v ktorých sa z navŕ -
 šených hromád postupne zoškrabáva zariade-
 ním, pripomínajúcim obrovský hrebeň. Na pr vý
po hľad by oveľa jednoduchšie bolo nabe rať ju
ne ja kým mechanickým naberačom, no nie je
to možné. Jedine škrabanie totiž dokáže zaručiť,
že zmes bude dostatočne homogénna, čo má
pria my vplyv na kvalitu výsledného produktu. 
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Uhlie a plasty: Aj pre horák sa okrem pomle-
tého uhlia používa alternatívne palivo – na-
jemno nasekaný plastový odpad, konzisten ciou
asi najviac pripomínajúci papier, ktorý pre-
šiel skartovačkou. 

Velín: Celý proces výroby cementu – od transportu vápenca a ílu cez homogenizáciu suroviny,
mletie múky, výpalu slinku v peci až po záverečné mletie cementu – sa neustále monitoruje 
z centrálneho velína, pripomínajúceho skôr elektráreň, než závod na výrobu cementu.

Záverečné mletie: Slinok ďalej pomocou
prepravníkov putuje do slinkového
sila, kde je pripravený na závereč -
nú fázu spracovania – výrobu
cementu. Deje sa tak po pri-
daní posledných potrebných
zložiek – sadrovca a trosky.
Samotný slinok je nositeľom
pevnosti, sadrovec reguluje
tuhnutie a troska slúži ako pl -
nivo. Mletie prebieha v obrovskom
rúrovom guľovom mlyne, ktorý 
je zvnútra vypancierovaný špeciálnymi
oceľovými platňami. V jeho prvej komore 
sa nachádzajú kovové gule s priemerom zhruba
od 80 do 50 milimetrov – v nich prebehne
prvá fáza mletia. V ďalšej komore za sitovou
deliacou stenou sa nachádzajú menšie gule 
s priemerom od 40 do 17 milimetrov a za nimi
už len výpadová stena. Na záver sa ešte 
oddelí najemno pomletý cement od hrubších
súčastí, ktoré opätovne putujú do mlyna.

Do pece: Horúci prach ďalej putuje do pece,
čo ja vlastne obrovský horizontálne umiest-
nený rotujúci valec, zakončený masívnym 
horákom. Z jednej strany do neho šľahá pri-
bližne 20 metrov dlhý plameň, z druhej
strany proti jeho smeru do neho prúdi suro-
vinová „múka“. Na konci valca tesne pred ho-
rákom sa prach, ktorý ju tvorí, zahrieva, 
až prejde do kvapalného skupenstva. 

S ohľadom na prostredie: Finálny produkt
je na svete a tým by mohla reportáž o techno ló-
giách použitých pri výrobe cementu končiť.
No nie je to celkom tak. Cementári v Rohožní ku
sa, našťastie, neriadia heslom „po nás potopa“,
a preto sa snažia eliminovať škodlivé ekolo-
gické prejavy a prostredie uvádzať do pôvod né -
ho stavu. Príkladom môže byť ílovisko, 
na kto rom sa vyťažená časť opätovne zalesňuje
a dokonca tam vzniká aj malé umelé jazierko.

Slinok: Hmota v peci sa následne ochladí 
a vzniknú granule, nazývané slinok – základ -
ný medziprodukt pri výrobe cementu. Celú
výrobu cementu charakterizuje enormná
spotreba energie. Pre ilustráciu – na výrobu 
tony slinku treba viac ako 3 gigajouly tepla.

Koniec púte: Denne sa takto v závode 
Holcimu v Rohožníku vyrobí temer 
5000 ton sivého a bieleho cementu.

Optimalizované riadenie: Všetky riadiace
jednotky, resp. celé riadenie výrobného pro-
cesu, postupne prechádza na riešenia od spo-
ločnosti Siemens. Zo začiatku bola riadiaca
archi  tek tú ra postavená na báze modelov spo-
ločnosti Allan Bradley, no nadnárodný kon-
cern Holcim, kam patrí aj ce men  táreň 
v Rohož níku, kvôli interoperabilite a vzá-
jom nej kompatibilite uprednostnil Siemens.
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Vedci z Kalifornie

Martin Mojžiš
Fyziku najprv študoval, potom ju učil 
a v posledných rokoch o nej pravidelne píše
v časopise .týždeň (a nepravidelne rozprával
v relácii Pod lampou). Vždy sa považoval viac
za učiteľa, než za vedca. Ako o sebe tvrdí,
má prie  merne vyvinutú schopnosť veciam
rozumieť a nadpriemerne vyvinutú schop-
nosť veciam nerozumieť. Tá druhá schopnosť
je pomerne užitočná, vedie totiž k otáz kam
a otázky občas vedú k odpovediam.

V
edci z Kalifornie sú v správičkách
spo mínaní síce najčastejšie, ale nie
výlučne – je jasné, že aj v ostatných
čas tiach sveta sa vedci činia. A zdá

sa, že sa im skutočne darí. Špeciálne v bioló-
gii a medicíne by človek skoro povedal, že No-
belove ceny by sa mali udeľovať aspoň raz 
do mesiaca.
Ale to len dovtedy, kým tie správičky nezačneme
čítať pozorne a aspoň trochu rozmýšľať o ich
obsahu. Vtedy totiž vychádza najavo, že mnohé
z nich sú len neprimerane nafúknuté bubliny
a v niektorých prípadoch dokonca až evidentné
nezmysly. Ako je to možné? Kto je zodpovedný
za to, že sa na verejnosť dostávajú neseriózne
informácie o serióznom výskume?
V druhom rade za to môžu novinári, ktorí
často odbornej stránke veci nerozumejú 
a potom ju z nevedomosti skomolia. V prvom
rade však za to môžu samotní vedci. V záve-
roch svojich článkov totiž až príliš radi opúš-
ťajú prirodzenú rolu múdreho skeptika 
a odrazu sú z nich nadšení optimisti. A to 
nehovoríme o prapodivnom a čoraz menej
zriedkavom zvyku usporiadať tlačovú konfe-
renciu skôr, než sú výsledky publikované 
v odbornom časopise.
Čo vedie vedcov k takémuto postupu? U nie-
ktorých sa to pohybuje na hranici podvodu, 
o tých je však zbytočné hovoriť – to sú pod-
vodníci. Zaujímavejšie je, prečo niečo po-
dobné robia aj skutoční vedci. V ich prípade

je to zrejme predovšetkým boj o verejnú
mienku a jej prostredníctvom boj o peniaze.
Dnešný výskum nie je lacný špás a prostried -
ky sa získavajú ľahšie vtedy, ak váš prístup
vyzerá nádejne a ak sa o vás vie.
Faktom je, že veda je dnes ako celok menej
seriózna, než tomu bývalo v minulosti. 
Na druhej strane je v prevažnej miere ešte stále
dostatočne seriózna a je jej oveľa viac (a veľmi
veľa je jej práve v Kalifornii). Najmä biologické
a medicínske vedy zažívajú v posledných de-
saťročiach úžasný rozmach.
V treťom rade môže za neseriózne informácie
práve tento rozmach. Z obrovského množstva
extrém ne rýchlo pribúdajúcich informácií 
sú zákonite niektoré prehnané. Niet zrna bez
pliev. Podstatné však je, že toho zrna je neuveri-
teľne veľa. Mnohé fantasticky znejúce infor-
mácie zo súčasnej molekulárnej biológie 
a genetiky sú naozaj pravdivé. Obrovský po-
tenciál kmeňových buniek, kompletne zma-
povaný ľudský genóm, pochopenie fun govania
buniek často až na úrovni chemických reakcií
jednotlivých molekúl, to všetko je už dnes
realitou. Napriek čoraz silnejšej prítomnosti
marketingu, súčasný medicínsky výskum nie
je humbuk. Naopak, je to skoro zázrak.

O tom, čo nového zasa objavili vedci z Kalifornie, sa človek 
dozvedá z televízie, rádia alebo z novín každú chvíľu. Väčšinou 
ide len o drobné správičky, ale mnohé z nich vyzerajú naozaj
bombasticky.
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Z
rejme to zažil každý z nás. Po prí-
chode do hotela vám uniformovaný
livrej úslužne otvára dvere, hotelový
pracovník odparkuje vaše auto, jeho

kolega vezme kufre a na recepcii sa na vás
usmieva ochotná slečna, ktorá v priebehu nie-
koľkých sekúnd vybaví ubytovanie. Personál
patrí k špičkovému hotelu rovnako ako krásna
budova. 
Málokto si však uvedomí, že väčšiu časť bre-
mena starostlivosti o hosťa, nevraviac o pre-
vádzke hotelových systémov, prevzali
tech  no lógie. Vo vestibule na návštevníka
dýchne chladný dych klimatizácie, dvere 
mu automaticky otvárajú fotobunky a po prí-
cho de na izbu ho čaká zapnutý televízor 
s personalizovaným privítaním. Hotelierstvo
je jednou z mnohých oblastí, kde moderné
mechanizmy zapustili pevne korene.
Výsledkom je potom kombinácia ochotného

personálu a systémov, ktoré v mnohých čin-
nostiach plnohodnotne zastúpia človeka. 
Po príchode na recepciu hosťa už nikto neobťa-
žuje zbytočnými otázkami, pretože moderné
technológie poznajú odpovede na väčšinu dô-
ležitých otázok vopred. Až sa nemôžete zba-
viť pocitu, že hotel sám rozmýšľa.

Technika k vašim službám
Hotel Crown Plaza v Bratislave, ktorý sa týči
pred prezidentským palácom, je jedným 
z mála na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť
prívlast kom inteligentný. V jeho útrobách 
v tichosti pracujú technológie, ktoré sa sta-
rajú o komfort a bezpečnosť hostí. Vďaka ním
sa hotel, ktorý donedávna niesol na svojom
priečelí nápis Fórum, prebral k životu. Stal sa
akoby živým organizmom, ktorý dokáže re -
agovať na zmeny v okolitom prostredí. Poradí
si s výkyvmi počasia, neplytvá energiou a vie

ochrániť ľudí pred požiarom.
Väčšina z hostí si neuvedomuje a ani neroz-
mýšľa nad otázkami, kto je zodpovedný za prí-
jemnú teplotu v izbe, alebo kto vypína svetlo,
keď odíde z izby. Ale tak to má byť, pretože sys-
témy by mali ostať v anonymite. Hotelu Crown
Plaza prepožičala inteligenciu spoločnosť Sie-
mens, ktorá má za sebou množstvo podobných
projektov po celom svete.
Systém hotelového manažmentu riadi chod
všetkých izieb. Stará sa o ich teplotu, čerstvý
vzduch aj zamkýnanie dverí. Celý proces 
sa spúšťa vo chvíli, keď sa hosť prihlási na recep-
cii. Do tohto okamihu je miestnosť v energeticky
úspornom stave, vzápätí sa však prepína do pre-
vádzkového režimu. Len čo návštevník vloží
do holdera v izbe hotelovú kartičku, systém 
sa prepne do ešte vyššieho, komfortného režimu.
Riadiace systémy zabezpečujú energeticky
optimálne riadenie technológií vykurovania,
vetrania a klimatizácie v celom hoteli. Dohlia-

Rozdiel medzi obyčajným a výnimočným hotelom je v personáli. Majitelia hotelov od nepamäti
vštepovali svojim zamestnancom zásadu nepýtať sa na zbytočnosti a byť hosťovi vždy po ruke.
Dnes to majú jednoduchšie, veľkú časť starostlivosti o návštevníka prevzali inteligentné stroje,
ktoré do bodky a bez odvrávania plnia ich príkazy.

Hotelový personál na elektrinu
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dajú na prípadne poruchové stavy technológií
a upozorňujú na tieto udalosti správu hotela
prehľadným spôsobom na centrálnom dispe-
čingu. Tu môže obsluha z jedného miesta sle-
dovať, prípadne nastavovať všetky dôležité
parametre riadených technológií a monitorovať
prevádzkové stavy vo všetkých izbách.

Náš zákazník, náš pán
V izbe už toho nie je veľa, do čoho hosť môže
zasahovať. „Zmyslom automatických systémov
je, aby návštevník nemusel riešiť, ako sa spúšťa
napríklad klimatizácia,“ opisuje úlohy systému
technický riaditeľ hotela Crown Plaza Peter
Mammojka. Ak je však klientovi zima, na izbe
má ovládací panel, pomocou ktorého si môže
nastaviť teplotu. Samozrejme, môže sa pohy-
bovať len v rámci stanovených limitov, saunu
si z izby neurobí. Ďalšou možnosťou je požia-
dať o zmenu telefonicky priamo recepciu, 
tá žiadosť odovzdá centrálnemu dispečingu,
ktorý môže teplotu na izbe upraviť diaľkovo.
Systém hotelového manažmentu pracuje v troch
základných režimoch – keď izba je neobsadená,
keď je hosť prítomný v izbe a keď nie je prítom -
ný v izbe. Tieto režimy rozpoznáva na základe
vsunutia alebo vybratia hotelovej karty z hol-
dera a spoluprácou s rezervačným systémom
hotelovej siete. „Len čo návštevník vloží kartu
do holdera, systém zapne v izbe elektrickú ener-
giu a spustí sa komfortný režim klimatizácie
vrátane uvítacieho osvetlenia v izbe,“ vysvet ľu je
P. Mammojka.
Všetko prebieha tak, aby hosť tieto zmeny ne-
vnímal. Po vysunutí kartičky systém izbu vypína
od energie. Pod napätím ostávajú len určité
zásuvky – zásuvka na televízor, na minibar 
a jedna extra zásuvka, napríklad na nabíjanie
mobilu. Okrem komfortu sa tým, prirodzene,
sleduje aj úspora nákladov na prevádzku hotela.
Niektoré dvojice izieb majú prepojovacie dvere,
vďaka ktorým možno z dvoch miestností uro-
biť jednu veľkú. Inteligentný hotelový systém
si poradí i s touto situáciou a dokáže vytvoriť
rovnaké prostredie ako v apartmánovej izbe.

Neprítomnosť hosťa na izbe, ktorú signalizuje
vysunutie hotelovej karty z holdera (zároveň
slúži ako elektronický kľúč), je podnetom pre
upratovací servis, aby využil čas, kedy návštev-
 ník nie je v miestnosti. Dnes už si len ťažko mož -
no predstaviť situáciu, že do miestnosti vpáli
upratovačka s vozíkom plným saponátov 
vo chvíli, keď sa návštevník sprchuje alebo
sedí na záchode.

Strážcovia plameňov
Neodmysliteľnou súčasťou inteligencie hotelov
– a výnimkou nie je ani Crown Plaza – je systém
protipožiarnej ochrany. Monitoruje reguláciu
vzduchu a rozvody a v prípade ohrozenia akti-
vuje odvetrávanie, zabezpečuje výťahy a au-
tomaticky otvára hlavné hotelové dvere.
Sa mot ný systém tvorí komplexný súbor tech-
nológií – detektory dymu, tlačidlové hlásiče,
elektronická požiarna signalizácia, evakuačný
plán, kamerový systém a evakuačný rozhlas.
Aj keď nad protipožiarnym systémom bdie
ľudské oko, ten môže zakročiť aj samostatne.
Rozdiel v organizácii poplachu je iný pri au-
tomatickom vyhlásení požiaru a iný, keď ho
aktivuje človek. V takých prípadoch systém
pred pokladá, že ide o ohrozenie a okamžite
vyhlasuje poplach. Ak však riziko požiaru de-
tekujú snímače dymu, spustí sa minútový in-
terval, počas ktorého musí dispečing potvrdiť
prijatú informáciu. Keď sa tak stane, začína
bežať ďalší trojminútový časový limit, ktorý
majú pracovníci dispečingu na to, aby sa pre-
svedčili, o aké ohrozenie ide. Systém im vie
presne ukázať, kde požiar prepukol.
V prípade, že ide o bezvýznamnú udalosť, naprí -
klad keď hosť zabudne zahasiť cigaretu a odíde
z izby, obsluha má čas do troch minút poplach
zrušiť. Ak sa tak nestane, protipožiarny systém
vyhlási evakuáciu. „Samozrejme, že ak je riziko
požiaru zrejmé, dispečing môže odpočítavanie
ukončiť alebo aktivovať najbližší tlačidlový hlá-
 sič a okamžite spustiť evakuáciu,“ konštatuje
technický riaditeľ hotela Crown Plaza. Protipo-
 žiar  ny hotelový systém je nastavený tak, aby

vedel inteligentne zasiahnuť, aj keď zlyhá
ľudský faktor.
Na dispečingu sa zbiehajú všetky výstupy ria-
diacich systémov vrátane protipožiarneho, preto
hotel venuje ochrane tohto priestoru, ktorý
predstavuje mozog celej budovy, osobitnú po-
zornosť. Je špeciálne zabezpečený a má vlastný
protipožiarny systém.

... a príďte opäť
Nič z týchto systémov návštevníci Crown Pla za
nevidia, hotelový manažment ich napokon ani
nemá dôvod vystavovať, hoci ide o špičkové
technológie. Z hľadiska biznisu je dôležitejšie,
aby sa hostia cítili v hoteli dobre a vrátili sa.
Veľkou mierou k tomu prispieva aj neviditeľný
hotelový personál na elektrinu.

V hoteli Crown Plaza vie recepcia splniť oča-
kávania hostí ešte pred tým, ako prídu do svojej

izby. A to vďaka moderným technológiám.

Mozog hotela, miestnosť, v ktorej sú všetky dôležité
hardvérové a softvérové súčasti protipožiarneho
systému, má vlastný bezpečnostný systém. V prí-
pade požiaru sa spustí hasenie buď automaticky,
alebo tak môže urobiť personál dispečingu.

Na monitore môže obsluha dispečingu prostredníctvom systému
Desigo Insight sledovať celý život na izbe, od teploty ohrevu
vody, teploty vzduchu až po intenzitu klimatizácie. V prípade
potreby môže jednotlivé hodnoty upravovať. 

Tlačidlové hlásiče na spustenie sirén na akustickú
signalizáciu sú umiestnené na rôznych miestach 
v hoteli. V prípade ohrozenia bezpečnosti sa dá 
signalizácia spustiť manuálne.

Terminál na ovládanie elektronickej požiarnej signa li-
zácie upozorní personál dispečingu na prípadné 
nebezpečenstvo. Obsluha zistí, či ide o vážne ohro-
zenie, a buď poplach zruší, alebo spustí evakuáciu.
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P
odľa štúdie IDC v Európskej únii 
v roku 2005 chýbalo podnikom 
zaobe      rajúcim sa sieťovými riešeniami 
a internetovými službami zhruba

160-tisíc kvalifikovaných zamestnancov, 
pričom do troch rokov sa mal dopyt 
po sieťových špecialistoch zvýšiť až na pol 
milióna. S rovnakým problémom zápasili 
aj v iných častiach sveta. Práve na ich 

prípravu sa za  meriava vzdelávací program
Cisca – NetAcad.

Začiatky programu
História sieťového akademického programu
NetAcad siaha do počiatku 90. rokov. V tom
čase bolo v USA čoraz ťažšie zamestnať 
sieťových odborníkov. Na trhu táto profesia
jednoducho začínala byť nedostatkovým 

tovarom. Sieťový biznis zažíval boom 
a o špecialistov na siete sa IT firmy doslova
trhali. Ciscu ako lídrovi v sieťových technoló-
giách nezostalo nič iné, len sa zapojiť do ich
prípravy. Ako inak, využilo na to internet.
Spoločnosť sa dohodla so Stanfordskou uni-
verzitou, že sa bude podieľať na príprave 
nových sieťových odborníkov, ktorých potom
bude môcť využiťna vlastné potreby. Ani 

Dokiaľ Cisco nespustilo akademický program výchovy sieťových špecialistov, predstavoval 
e-learning len vágny, nič nehovoriaci pojem, o ktorom väčšina ľudí vedela iba to, že niečo také
existuje. Tak ako v prípade e-mailovej komunikácie v minulosti, spoločnosť aj teraz priblížila 
moderné formy vzdelávania masám. NetAcad možno označiť za jeden z najúspešnejších 
e-learningových projektov v histórii.

Sieťové akadémie Cisca
obleteli svet AUTOR: VLADO DUDUC

FOTO: ARCHÍV CISCO



Ako sa študuje NetAcad
Program NetAcad sa zameriava na výchovu
odborníkov špecializovaných na projekto-
vanie, budovanie a údržbu komunikačnej
infraštruktúry. Rozvíja u nich pomocou
progresívnych a medzinárodne uznáva-
ných vzdelávacích programov potrebné
technologické schopnosti. Je včlenený 
do študijných programov stredných 
a vysokých škôl.
Výučbu zabezpečujú tzv. lokálne a regio-
nálne sieťové akadémie. Prvú skupinu tvo-
ria všetky inštitúcie, zväčša stredné školy
technického zamerania, na ktorých pre-
bieha výučba. Lokálne akadémie sa zdru-
žujú pri regionálnych akadémiách, ktoré
okrem iného zodpovedajú aj za vyškolenie
lektorov. Tvoria ich prevažne vysoké školy.
Regionálne akadémie sú koordinované tzv.
Školiacim centrom akadémií Cisco. Pre 
slovenské školy je takýmto centrom Univer-
 zita v Birminghame v Anglicku.
Program je rozdelený do dvoch etáp, pričom
každá pozostáva zo štyroch ucelených, 
tematicky zameraných blokov. Na konci
každého študenti musia úspešne zvládnuť
záverečný test, jeho teoretickú i praktickú
časť. Výučba prebieha v rozhodujúcej
miere prostredníctvom internetu. Študenti
majú prístup k študijným materiálom 
v angličtine cez oficiálny e-learningový 
portál NetAcad alebo server školy. 
Do akadémie chodia len na konzultácie 
a na praktické cvičenia, ktoré vedú vyškolení
lektori. Učebne sú vybavené multime diál-
nou počítačovou a sieťovou laboratórnou
zostavou, ktorú si školy zadovážili v rámci
programu.

zďaleka však nešlo len o financovanie výučby
či poskytnutie techniky na praktické cvičenia.
Cisco od začiatku chcelo vytvoriť vzdelávací
program, ktorý by reagoval na potreby praxe
a využíval pritom internet, ktorý je rýchly,
lacný a najmä príťažlivý pre mladú generáciu.
Navrhnutý koncept Learning Management
System padol na úrodnú pôdu. Internet
umožňoval nielen efektívne riadiť vzdelávanie
a operatívne reagovať na nové trendy, ale tiež
distribúciu vzdelávacích materiálov a ich
update. O modernú metódu výučby zakrátko
prejavili záujem aj iné školy, a tak Cisco svoj
program sieťových akadémií v roku 1997
uvoľnilo. Do programu sa odvtedy zapojilo 
už vyše 11 000 vzdelávacích inštitúcií, 32 000
lektorov a približne 2 milióny študentov 
vo viac ako 150 krajinách. Z NetAcad sa rýchlo
stal najväčší profesijne orientovaný vzdelá-
vací program na svete.

NetAcad na Slovensku
„U nás sme program zaviedli v roku 1999.
Prvou inštitúciou, ktorá sa do neho zapojila,
bola Technická univerzita v Košiciach,“ hovorí
koordinátor programu pre SR František Jakab.
Jeho hlavný rozvoj však nastal až po roku 2001,
keď Cisco Slovakia podpísalo s ministerstvom
školstva memorandum o spolupráci. O rok 
sa k nemu ako generálny sponzor pripojila 
aj Slovenská sporiteľňa – bola vôbec prvou 
finančnou inštitúciou v Európe, ktorá finanč ne
podporila tento program. Na Slovensku tak
vznikol ojedinelý model spolupráce ve rej-
ných a privátnych inštitúcií v oblasti zavá dza-
nia nových foriem vzdelávania na báze
využí vania informačných a komunikačných
techno lógií.
Za osem rokov sa do sieťového akademického
programu NetAcad na Slovensku začlenilo 
55 vzdelávacích inštitúcií vrátane piatich 
vysokých škôl a približne 11 000 študentov.
Medzi strednými školami sú gymnáziá, prie-
myslovky i učilištia, pričom väčšina už je vy-
bavených aj špecializovanými učebňami 
na výučbu sieťových odborníkov a potrebným
počtom lektorov. Jednou z podmienok, 
ktoré musí škola splniť, je, že aspoň dvaja 
peda gógovia prejdú pomerne náročnou prí-
pravou – kým začnú učiť, musia absolvovať
celý program NetAcad.
Slovensko podobne ako iné štáty zápasí 
s nedostatkom sieťových špecialistov. Podľa
odhadov je v krajine neobsadených temer 
3 000 pracovných pozícií. Ako poznamenáva 
F. Jakab, bude potrebné, aby program každý
rok končilo aspoň 300 sieťových odborníkov 
s medzinárodným certifikátom vedomostí
CCNA alebo CCNP. Inak by sa situácia mohla
stať kritickou.

Na sieťovom Olympe
Slovensko patrí k najúspešnejším krajinám 
v uplatňovaní sieťového akademického pro-
gra mu. „Pokiaľ viem, všetci absolventi bez 
výnimky našli uplatnenie v študovanom 
odbore,“ tvrdí F. Jakab. O úspešných absol-
ventov majú záujem predovšetkým veľké
firmy ako T-Com, Alcatel, Soitron či Siemens.
Vedia totiž, že certifikát o absolvovaní 
NetAcad je zárukou ich odbornej spôsobi-
losti.
„Hoci v súčasnosti nepracujem s technoló-
giami Cisco, na kurzoch som získal pomerne
dobrý prehľad o fungovaní počítačových
sietí, ktorý sa dá s určitou mierou nadhľadu
aplikovať i všeobecne, ako aj návyky, zruč-
nosti a techniky potrebné pri budovaní lokál-
nych počítačových sietí a odstraňovaní
problémov,“ hovorí Peter Iring zo Siemens
PSE, absolvent NetAcad. Na programe 
ho zaujal aj systém výučby, ktorý umožňuje 
organizovať si štúdium s ohľadom na voľný
čas, ale aj to, že testy sa robia v angličtine,
čím sa vytvárajú výborné predpoklady 
na znalosť odbornej terminológie a uplatne-
nie sa vo sfére informač ných technológií. 
Úroveň vedomostí slovenských študentov
znesie porovnanie aj so zahraničím, čo potvr -
dzujú ich úspechy na medzinárodných súťa-
žiach ako Cisco Olymp, ktoré sú od roku 
2006 súčasťou programu. Peter Mesjar 
zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
ako jeden z prvých študentov na svete úspeš -
ne urobil veľmi náročný certifikačný test
CCIE v oblasti sieťových technológií. Sloven-
ský NetAcad okrem toho vychoval už niekoľko
špecialistov, ktorí zvládli ďalší náročný test
CCNA na plný počet bodov. Na svete je len
málo absolventov, ktorí to dokázali.



– budova ako žiadna iná
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Múzeum Mercedesu

Autor budovy Ben van Berkel, šéf holandského ateliéru UNStudio, je predstaviteľom súčasného archi tek tonického
smeru uprednostňujúceho plastický tvar pred rovnou plochou. Nemenej významnou pred staviteľkou je britská
architektka irackého pôvodu Zaha Hadidová, ktorá pre konkurenciu z BMW navrhla hlavnú budovu továrne v Lipsku.



Najstaršia automobilka sveta, Mercedes-Benz, otvorila minulý
rok v Štutgarte svoje múzeum, do ktorého toto leto po štrnástich
mesiacoch zavítal už miliónty návštevník. Jeho návštevnosť tak
rozhodne nemá ďaleko k štatistikám renomovaných umeleckých
stánkov, ako sú napríklad amsterdamské Rijksmuseum 
s Rembrandtovými veľdielami alebo Múzeum van Gogha.

N
a tomto múzeu je nezvyčajné
mnohé – koncepcia, tvar budovy,
ale najviac azda to, že spotrebným
predmetom sa tam venuje väčší

priestor a pozornosť ako umeleckým dielam.
Sú to však naozaj iba spotrebné predmety?
Mercedesom rozhodne nemožno uprieť ich
podiel na formovaní kultúry súčasného sveta.
V jeho stopách kráča i konkurencia. Onedlho
v Mníchove otvorí svoje múzeum i BMW 
a na budúci rok v Štutgarte, na opačnej strane
rieky Neckar, len o niečo viac ako desať kilo-
metrov od Mercedesu, by malo pribudnúť
tiež múzeum Porsche.

Budova ako socha
Nekonečný prúd áut na ceste B 14 symbolicky
oddeľuje Mercedes-Benz-Museum od hlavnej
brány automobilky. Na tomto mimoriadne ex-
ponovanom mieste, ktoré sa nachádza v su-
sedstve štadióna Gottlieb-Daimler, vytvorilo
amsterdamské UNStudio stavbu, ktorá navo-

nok pôsobí ako plastika.
Priaznivcom automobilizmu kovové obklady
na fasáde pripomínajú pretekárske autá,
známe Strieborné šípy, pričom dnes už vôbec
nie je dôležité, že strieborná farba súvisí 
s Mercedesom čisto náhodou. Legendárna W25
Formula z roku 1934 by nevyhovela hmot-
nostnému limitu, keby z nej mechanici nezo-
škrabali biely lak.
Tomuto vozidlu, v ktorom pretekal Manfred
von Brauchitsch, sa charizmou vyrovnajú via-
ceré z približne 160 vystavených áut. Sústre-
ďujú sa v dvoch expozíciách – tú prvú,
vecnejšie poňatú, s názvom Kolekcia, zapla-
vuje prirodzené svetlo, druhú, ktorá nesie 
označenie Mýtus, sugestívne osvetľujú 
reflektory.

Kroky po špirále času
Vo viacerých súčasných budovách, ktoré neslú-
 žia len ako múzeá, ale majú celkom iné využi-
tie, sa pohyb návštevníkov rieši v opačnom

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: DAIMLERCHRYSLER

Budova má okolo 1 800 okien – každé iné.



garde, než býva obvyklé. Tak je to aj v Merce-
des-Benz-Museum. Ľudia schádzajú dolu 
z najvyšších poschodí. Z impozantného átria
v celej výške osempodlažnej budovy sa vy-
vezú výťahmi celkom nahor, nie však kvôli
výhľadu, ale kvôli symbolike. Hore sú expo-
náty, ktoré začali písať vyše 120-ročnú histó-
riu automobilky – modely ako Benz Patent
Motorwagen alebo Daimler Motor Carriage.
Trasa vedie dole rampami vinúcimi sa okolo
átria až do súčasnosti. Dolné exponáty zobra-
zujú prítomnosť, konkrétnu ako pôda pod
nohami.

Múzeum slúži hlavne pre imidž. Podľa ná-
zoru odborníkov je to jediná vec, ktorou 
sa súčasné špičkové automobilové značky pri
nepatrných technologických rozdieloch 
a kvalite môžu odlíšiť. Budova je presýtená
symbolikou, ktorá je pri formovaní imidžu
taká podstatná.

Skrytá reč symbolov
Dve rampy, ktoré vedú do jednotlivých miest-
ností, majú podobu protibežných špirál, sym-
bolizujúcich štruktúru DNA. Výsledky
automobilky Mercedes, to sú „genetické“

kódy, ktoré tvoria súčasnosť a z ktorých
vzniká budúcnosť. Rampy zasa symbolizujú
cesty. V pôdoryse majú tvar trojlístka, ktorý
až veľmi nápadne pripomína diaľničnú križo-
vatku. Presne taká je na druhej strane mesta.
Trojlístok, pravda, môže vzniknúť aj pri opí-
saní cípov mercedesovskej hviezdy.
Štruktúra rámp pôsobí ako sieť ulíc v meste, 
i v múzeu možno prísť do cieľa rôznymi 
trasami. Tam, kde sa rampy pretínajú, možno
prejsť z jednej expozície do druhej. Ak to 
návštevník neurobí, prejde jeden a pol kilo-
metra, ak prechádza medzi expozíciami, musí
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V Galérii osobností v expozícii Kolekcia je aj papamobil Jána Pavla II z roku 1980, 
vľavo je Mercedes 500 SL princeznej Diany.

Čestné miesto v druhej miestnosti v expozícii Mýtus patrí najstaršiemu zachovanému Mercedesu (1902).

Jeden z troch nehlučných výťahov, prirovnávaných 
ku kabínam stroja času. Stúpajú totiž k exponátom 
zo začiatkov automobilizmu.



sa pripraviť na to, že ho čaká kilometrov päť.
Rampy v múzeu Mercedesu porovnávajú 
s iko nou súčasnej modernej architektúry,
Guggenheimovým múzeom v New Yorku. Na-
chádzajú sa však aj v ďalších, nemenej sláv-
nych budovách, napríklad v londýnskej
radnici. Ale symbolikou, tvarom aj konštruk-
ciou, keď profil rampy sa mení z centimetra
na centimeter, je štutgartské múzeum die-
lom, ktoré nemá na svete obdobu.

Na hraniciach možností
Podobne zložitý a premenlivý profil majú 
aj 40-metrové vnútorné múry v expozícii Kolek-

cia, ktorých armovanie a betonáž preverili
možnosti súčasných technológií. K hraničnej
medzi sa približuje množstvo riešení, 
či už dvojnásobne zalomené nosníky odchýlené
od oboch osí, alebo samonosné stropy s rozpä-
 tím 30 metrov, pri ktorých sa rátalo so záťa-
žou desiatich nákladných automobilov.
Statické výpočty tejto budovy, v ktorej nenáj-
dete pravý uhol, by boli bez počítačovej tech-
niky nemysliteľné. Stavebná dokumentácia
obsahovala neuveriteľných 35 000 výkresov. 
Budova je navyše vybavená modernou techni-
kou, napríklad systémom Totally Integrated
Power od spoločnosti Siemens, ktorý má na

starosti rozvody, ich kontrolu a protipožiarnu
ochranu. Náročnej realizácii zodpovedali 
aj náklady na výstavbu. Spoločnosť ich síce
nikdy nezverejnila, ale seriózne odhady 
hovoria o 150 miliónoch eur.

Spolupráca pokračuje
Siemens a najstarší a súčasne piaty naj-
väčší svetový výrobca automobilov Daim ler-
Chrysler sú tradiční partneri. 
Siemens si urobil meno napríklad pri auto-
matizácii výroby motorov či pri dodávkach
zariadení a technológií do oboch historic-
kých tovární, v Sindelfingene aj v staršej 
v Untertürkheime neďaleko múzea.
Pri výstavbe múzea získali jednotlivé 
operatívne skupiny Siemensu zakázky 
na väčšinu technických zariadení. Hlavným
princípom energetického, komunikačného
aj protipožiarneho systému bolo prepoje-
nie so systémami a sieťami vo fabrike,
ktoré Siemens dobre poznal, keďže ich 
budoval. Komunikácia je riešená na báze
bezdrôtovej siete WLAN so štandardom
DECT so 42 jednotkami a 60 gigasetovými
terminálmi. Protipožiarne zariadenia,
ktoré Siemens dodal a inštaloval, tvorí
okolo 150 dymových detektorov prívodu
vzduchu, 14 lineárnych dymových detekto-
rov, 1 300 dymových hlásičov Sinteso a pri-
bližne 100 manuálnych požiarnych
hlá sičov.

Z tohto uhla vidia múzeum z továrne.

Expozícia Mýtus sa končí náznakom slávnej strmej severnej zákruty na berlínskej dráhe 
AVUS s 34 pretekárskymi automobilmi.



Život za
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Zvlnená sklená fasáda Koncertnej siene R. a H. Segerströmových v Costa Mesa 
symbolizuje nielen zvukové vlny, ale aj vlnobitie neďalekého Tichého oceánu.

Z
dá sa, že sklo je všadeprítomné. 
Nečudo, pretože začína mať univer-
zál ne použitie. K tomu treba ešte pri-
rátať jeho vzťah k svetlu, ktorý nás

núti obdivovať jeho krásu. To si uvedomujú 
aj stavitelia sklených palácov. V minulosti však
jagavá nádhera narážala na veľký problém 
– krehkosť tohto materiálu.
Krátko ho imitovali plasty, najmä akryly a poly-
 karbonát, ktoré boli síce pevnejšie, ale nebolo
to sklo, iba jeho niekedy viac a inokedy menej
vydarená imitácia. Dnes už o krehkosti skla
nemôže byť ani reči, výborným príkladom

sú sklené schodištia.
V Európe je azda najkrajším príkladom kon-
štrukcia zo 17 milimetrov hrubého skla 
v hale hotela Blue Heaven vo Frankfurte, 
svetovým unikátom sú potom schody v to-
rontskej opere.
V posledných rokoch pribúdajú stavby s fasá-
dami so skleným plášťom a ventilmi, ktoré 
sa samočinne starajú o vnútornú klímu. Bežné
sú fasády s oknami s plochou prevyšujúcou
desať i viac metrov štvorcových. 
Na najvyššej stavbe sveta Burdž Dubaj (807
metrov), ktorú otvoria na budúci rok, bude 

až 83 000 štvorcových metrov skla. Nie je to však
oveľa viac ako na stavbách, ktoré už slúžia. 
Na antverpský justičný palác sa použilo 78 000
a na Terminál 4 letiska Barajas v Madride 
50 000 štvorcových metrov skla. Na severnom
predmestí španielskej metropoly dokončujú
tzv. Komunikačné mesto, ktoré je sídlom spo-
ločnosti Telefónica. Na dvojité sklené fasády
sa zmestilo okolo 150 000 štvorcových metrov
skla.

Nebojte sa chodiť po skle
Začiatky bývajú ťažké. Keď pred štyridsiatimi
rokmi začali projektovať 62-poschodovú budo vu
John Hancock v Bostone, inžinieri vyrátali, 
že na fasádu bude treba vyše 10 000 sklených
tabúľ. Po nainštalovaní špeciálnych dvojvrstvo-
 vých skiel s chrómovou reflexnou vrstvou 
sa ich počas silnej víchrice 65 uvoľnilo a vypadlo.

Sklo získava prívlastok materiál milénia. Nie je to prehnané
tvrdenie, najmä vďaka nemu sú súčasné stavby iné, ako boli
pred desiatimi či pätnástimi rokmi.



Sklá teda vymenili za jednoduché, čo inves-
tora stálo ďalších sedem miliónov dolárov.
Až po rokoch sa ukázalo, že sklo už vtedy
bolo spoľahlivé, ale chyba bola v spôsobe
jeho upevnenia v ráme, ktoré bolo príliš tuhé.
Nedokázalo sa vyrovnať s vibráciami budovy
ani s rozpínaním materiálov vplyvom teplot-
ných výkyvov. Dnes sa v takýchto prípadoch
používa pružný tmel. Vďaka tomu kolísanie
vysokých budov a ich sadanie neohrozuje
sklené časti, a teda ani okoloidúcich. 
Po desaťročiach vývoja laminovaného, čiže
viacvrstvového skla, sa jeho pevnosť už nedá
posudzovať podľa hrúbky. Na kabínky 135-
-metrového vyhliadkového kolesa Millennium
Wheel v Londýne použili sklo s hrúbkou, ako
má bežné sklo. Dvojvrstvové sklo znesie záťaž
šesť osôb na meter štvorcový. Výrobca navyše
dodal sklo dvojnásobne zakrivené, ako 

si to vyžadoval dizajn kabínky. Jedným z vrchol-
 ných príkladov ohýbaného skla je potom fa-
sáda koncertnej siene v Costa Mesa v južnej
Kalifornii. 

Vlastnosti skla určuje fólia
O vlastnostiach súčasného vyspelého skla
rozhoduje vrstva z rôznych materiálov na po-
vrchu alebo medzivrstva medzi tabuľami
tenká niekedy zlomky milimetrov, prípadne
riešenie medzier medzi sklami. Kombináciou
vrstiev a medzier sa dá vyrobiť sklo s viace-
rými mimoriadnymi vlastnosťami. Fólia
chráni sklo pred guľkami i trhavinami. V lete
odráža infračervené lúče, v zimných mesia-
coch je schopné udržiavať teplo. Inteligentné
vrstvy možno nastaviť tak, že pri určitej te-
plote začnú automaticky blokovať infračer-
vené lúče. V iných typoch si odclonenie

slnečných lúčov alebo zatemnenie skla môže
nastaviť spotrebiteľ sám pomocou ovládača.
Predná vrstva skla sa už využíva aj na výrobu
elektriny, ide o tzv. fotovoltické sklo. Samočis-
tiace fólie zasa čistia sklo ultrafialovými
lúčmi, ktoré urýchľujú rozpad organických
častí. Fólia zároveň priťahuje vodu, ktorá ich
odplavuje. 
Je zrejmé, že „materiál milénia“ po ovládnutí
exteriéru útočí už aj na interiér. Moderné
sklo – to sú tiež sklokeramické varné dosky,
ktoré sa vyrábajú v rôznych farbách a do-
konca dokážu aj svetielkovať. Narastajúca ob-
ľuba skla vedie výrobcov k vývoju pev nejších,
bezpečnejších a odolnejších typov, ktoré
môžu byť priehľadné či polopriehľadné, s ne-
zvyčajnými farebnými variáciami. Na trhu 
sa dokonca objavilo sklo, ktorého farba sa mení
v závislosti od svetelných podmienok.

priehľadnými múrmi
Terminál madridského letiska Barajas vytvára súhra 

kovu, bambusového stropu a skla. Sklo prevláda.

Sklené schodisko v torontskej
opere s rozpätím 27 metrov 
a výškou 8,8 metra sa testovalo
pod záťažou deviatich ton.

Butikovému hotelu vo vinárskom areáli 
v baskickej dedine Itziego dominuje 

síce titánová konštrukcia, bez skla 
by však stavbe chýbala pointa.



K
valitu, bezpečnostnú triedu a cenu
trezoru možno odhadnúť napríklad
už aj podľa počtu zámkov. Najlacnej-
šie domové trezory majú len jeden.

S rastúcou bezpečnostnou triedou narastá
aj počet a kvalita zámkov.
Podľa európskych noriem trezorom bezpeč-
nostnej triedy 1 až 3 stačí aj jeden zámok, 
od triedy 4 ich však musia mať aspoň dva.
Okrem klasického kľúčového zámku sa využí va
tiež kombinácia s mechanickým natáčaním
číselných kombinácií.
V súčasnosti sú čoraz rozšírenejšie elektronicky
riadené zámky, ktoré ponúkajú množstvo
funkcií. Možno ich kombinovať s biometrickými
bezpečnostnými prvkami. Pri skenovaní tváre

sa kontroluje takmer 40 bodov. Laserové
snímanie dúhovky je najmenej rozšírené,
lebo ľudia majú neopodstatnené obavy, že im
laser môže poškodiť zrak.
Aj preto sa stále najviac využíva kontrola
odtlačku prsta. Spoľahlivosť autentifikácie
pri prstoch neovplyvní ani nočný flám, ako
napríklad pri skenovaní tváre. Navyše, prístupu
k cennostiam v trezore by nemalo zabrániť ani
ľahké poranenie prsta, keďže spravidla 
sa kontrolujú až dva prsty.

Elektronika je v kurze
Elektronický zámok posúva nedobytnosť tre-
zoru ešte ďalej. Alfanumerická klávesnica
slúži na obsluhu viacerých variabilných funk-

cií. Umožňuje preddefinovať viacerých použí-
vateľov a dokonca vymedziť im prístup 
do trezoru len v presne určených dňoch 
a hodinách. 
Prevažne šesťmiestne alebo osemmiestne
kódy sa z dôvodu bezpečnosti nezadávajú
priamo, ale stláčaním tlačidiel „+“, „–“ a „Enter“.
Aby sa zabránilo odpozorovaniu kódu pri
jeho zadávaní, systém náhodne vygeneruje
číslo a používateľ si ho upraví stláčaním
plusu alebo mínusu. Displeje na trezoroch 
sú navyše polarizované, odčítať zadávané
čísla je teda možné len pri kolmom pohľade. 
Potom je tu i tichý alarm, ktorý sa spustí
vtedy, ak majiteľa pod hrozbami donútia
otvoriť trezor. V prípade, že je trezor napo-
jený na bezpečnostnú službu a pri zadávaní
kódu sa použije iné, vopred dohodnuté po-
sledné číslo, rozbehne sa výjazdová zá-
chranná akcia.
Takmer všetky elektronické zámky majú
vlastnú pamäť, do ktorej sa ukladá okolo
tristo posledných záznamov o prístupe vrá-
tane dňa a času. 

Keď vypnú prúd
Elektronické zámky majú duálny systém otvá-
ra nia, napríklad dva nezávislé motory, ktoré
eliminujú možnosť zablokovania otvorenia
trezoru pri poruche jedného z nich. Z dôvodu
bezpečnosti elektronický zámok nie je napojený
na bežnú elektrickú sieť, ale vystačí si s vlast-
ným napájaním z klasických malých batérií.
Kvalitné batérie aj pri každodennom používaní
bez problémov vydržia viac ako rok.
Americká firma Hamilton už dokonca vyvinula
taký trezorový zámok, ktorý nepotrebuje ani
batérie. Pri otočení medzikrúžku sa v zámku
indukuje napätie – vtedy je možne zadať kód
a trezor otvoriť.

Nové bezpečnostné prvky
Tak ako v iných odvetviach priemyslu, i medzi
výrobcami trezorov je silná konkurencia, ktorej
výsledkom sú nové a nové technologické finesy
a unikátne patenty. Pred takmer polstoročím
anglická firma Chubbs začala používať pri vý-
robe trezorov zliatinu odolnú voči autogénu.
A nezostalo len pritom, vyvinula aj špeciálnu
zmes, ktorá výrazne ubrala na celkovej hmot-
 nosti trezorov, pričom bola rovnako účinná
ako betón.
Trezorom postupne pribudli ďalšie funkcie,
napríklad kontrolný systém detekujúci ľudí
držiacich zbraň, automatické zatváranie tre-
zorových dverí, pohotovostný ventilátor
alebo senzor kontrolujúci hmotnosť človeka
pristupujúceho k trezoru. To sú len niektoré
z mnohých bezpečnostných prvkov, ktoré
zvyšujú ochranu vecí uložených v trezore.
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V bezpečí!

Zostava klientských nájomných schránok 
(SDL –Safe deposit lockers ).

Ak má špecialista na trezory otvoriť zabuchnutý trezor vlastnej značky,
trvá mu to zhruba dvanásť hodín. Pritom vie, kde má vŕtať! Zabudnite
na filmové vykrádačky, kde to zlodeji zvládnu za pár minút. 
Technológie sú ďaleko pred nimi...

AUTOR: MIROSLAV KNAPÍK
FOTO: GUNNEBO SECURITY CZ



Hlavne nezhorieť
V trezoroch sa nedržia len peniaze a klenoty,
ale aj veci, ktoré často majú vyššiu hodnotu,
napríklad zmluvy, zmenky či elektronické dáta,
ktorých strata môže mať pre jednotlivca i firmu
fatálne dôsledky. Ich stratu však nemusia mať
na svedomí len zlodeji, ale aj požiar. Trezory
netreba chrániť len pred vlámaním, ale aj pred
ohňom. 
Preto rastie dopyt po trezoroch s protipožiar-
nou certifikáciou, osobitne pre dátové nosiče
a dokumenty. Magnetické média sú schopné
vydržať teplotu okolo 50 stupňov Celzia, kým
sa poškodia a zničia. Papierové dokumenty

dokážu odolávať aj niekoľkonásobne vyšším
teplotám. Uhoľnatejú a nečitateľnými sa stá-
vajú až vtedy, keď vnútorná teplota v trezore
presiahne 177 stupňov. Oba typy trezorov 
sa certifikujú na odolnosť voči týmto teplo-
tám po dobu 60 alebo 120 minút.
Pod klasickú bezpečnostnú konštrukciu 
sa vkladajú špeciálne hmoty, ktoré pri zohrie-
 vaní sublimujú a odvádzajú teplo. Ochrana
tak pozostáva z kombinácie konštrukčnej
izolácie a vnútorného ochladzovania.

Utajované know-how
Výrobcovia si prísne strážia technologické

postupy pri výrobe trezorov. Jedno
však majú spoločné, pri testo-

vaní odolnosti voči pre-
nik nu tiu do tre zo ra

používajú
všetky

dostupné nástroje na vykrádanie. Rachot 
a smrad sa do úvahy neberú, dôležité je, aby
trezor čo najdlhšie odolával čo najväčšiemu
tlaku.
Podobne je to aj pri požiarnych skúškach.
Pri testovaní trezory musia zvládnuť hodi-
nové alebo dvojhodinové zahriatie až na
vyše 1 000 stupňov, ako aj následne ochla-
dzovanie. Pri šokových testoch sa vkladajú
do pecí s ob  rovskou teplotou, následne 
sa vytiahnu a zhodia z asi desaťmetrovej
výšky, čo simuluje zrútenie budovy. Trezor
to musí vydržať.

Schránku prináša robot
Nechať si postaviť trojtonový trezor v špe-
ciál nej miestnosti, nie je jednoduchá ani
lacná záležitosť. Vyššia bezpečnostná trieda
už ráta aj s architektom a nejakým tým mi-
liónom na investície. Spánok pri takomto
trezore je však určite pokojnejší ako pri
malej skrinke za obrazom v stene, ktorú 
zlodej vysekne dvoma ranami kladivom.
Súčasným trendom vo vyspelých európ-
skych krajinách sú cenovo dostupnejšie 
autosejfy, ktoré vznikajú v bankách a iných
podobne orientovaných inštitúciách. Auto-
sejf je vlastne jeden veľký trezor s množ-
stvom malých schránok. Oproti bežným
bankovým schránkam človek nemá prístup
až k miestu ich uloženia. Dostane sa len 
do diskrétnej zóny, kam mu schránku prinesie
robot. 

Článok bol pripravený v odbornej
spolupráci s Miloslavom Pexom 
zo spoločnosti Gunnebo Security CZ.

Autosafe – automatické schránky. Schránku privezie do
diskrétnej kabíny robot s 24-hodinovou prevádzkou.

Klientské nájomné schránky – vnútorné kazety.Elektronický zámok so skenerom prstu.

Protipožiarny 
trezor na uloženie 
dátových médií.



U
behlo až päť rokov, kým sa sfor-
mo valo prvé dizajnérske oddele-
nie firmy. Dohliadal naň architekt
Hans Hertlein, ktorý v tom čase 

mal už jasnú predstavu o štýle podniku, aspoň
pokiaľ išlo o budovy. Práve sa dokončovala
výstavba sídliska pri Rohrdamme v Siemens -
stadte, ktorá je súčasťou berlínskej štvrte
Spandau. Písal sa rok 1929.

Cesty v ére bakelitu
V desaťročí, ktoré odchádzalo do histórie, 
sa začali propagovať elektrické spotrebiče,
ktoré podľa reklamných sloganov mali ľudí
zbaviť namáhavých domácich prác aj slu-
žob níctva. Mzdové požiadavky personálu
vzhľadom na rast pracovných príležitostí 
v priemysle začínali byť pre stredné vrstvy
neúnosné.
Niet divu, že elektrospotrebiče sa často oz-
načovali ako „elektrické služobníctvo“. 
Na zvýraznenie premeny domácej driny na
príjemnú kratochvíľu modelky na reklamných
plagátoch vystupovali v perfektných úče-
soch, spoločenskom oblečení a so šperkmi 
a klenotmi.
Do masovej produkcie elektrospotrebičov
spoločnosť vstúpila v roku 1924 elektrickou
žehličkou s drevenou rukoväťou a vysáva-

Od strategického rozhodnutia vedenia spoločnosti 
Siemens & Halske (takýto názov mal koncern do roku 1966), 
že vzhľad výrobkov sa stane jednou z najvyšších priorít podniku,
viedla k jeho praktickej realizácii pomerne dlhá cesta. 

Dizajn
s hlbokými koreňmi

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: SIEMENS
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čom VST 180. O dva roky neskôr Siemens
ponúkol prvý sporák. Išlo o líniu Protos, 
pomenovanú podľa výrobcu pretekárskych 
a luxusných automobilov, ktorého akcie 
Siemens prevzal začiatkom milénia.
Začiatky boli ťažké. Konkurenčné prístroje
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft boli
známejšie a ich uvádzanie na trh bolo pre-
myslenejšie. Tento výrobca, ktorého väčšina
spotrebiteľov pozná skôr pod skratkou AEG,
však predbehol dobu a už od začiatku 20. sto-
 ročia cieľavedome vytváral svoju corporate
identity. Jej súčasťou bol aj dizajn. 
Siemens stavil na kvalitu a bezpečnosť. 
V tých časoch sa spotrebiče bežne prehrieva li,
preto Siemens začal pridávať od roku 1928
do svojich žehličiek reostat, ktorý problém
eliminoval. U spotrebiteľa sa elektrovýrobky
s logom Siemens usilovali zabodovať i vyš-
ším výkonom a menšou hmotnosťou. 
Nové dizajnérske oddelenie venovalo veľkú
pozornosť najmä prvému plastu, ktorým bol
bakelit. Tridsiate roky sa dajú nazvať érou
bakelitu – robili sa z neho aj šperky. Siemens
ho používal najprv na ovládacie prvky, v ro -
ku 1935 z neho vytvaroval prvú rukoväť žeh-
ličky a o rok neskôr už celý kryt sušiča 
na vlasy Edir vo farbe slonovej kosti.
Sortiment domácich elektrospotrebičov 

Pre výrobky rady Porsche Design je charakteristické opláštenie 
z kartáčovaného alumínia s modro osvetlenými ovládacími 
prvkami. Na obrázku malé domáce spotrebiče – varná kanvica
TW911P2, hriankovač TT911P2 a termokávovar TC911P2.

Kuchynská linka z roku
1964 so vstavanými spo tre-
bičmi. Pre dizajn Siemensu
sú v tom čase typické veľké
štvorcové rukoväte, ako 
sú v rohu dvierok na chlad-
ničke. 

Na konci 30. rokov, keď Sie-
mens vyrábal tento Protos,
boli vysávače na ďalej luxus-
ným pred metom. Mali 
ho pri bliž ne v každej štvrtej
domácnosti, kde bol zave-
dený elektrický prúd.



Protos rýchlo rástol. V polovici 30. rokov 
už Siemens okrem sušičov a žehličiek vyrábal
piecky, hriankovače, vysávače, žmýkačky,
pracie automaty, absorpčné chladničky a ho-
liace strojčeky. Onedlho, v roku 1939, k nim
pribudli i bubnové práčky a najmä dizajno -
vo vydarené kompresorové chladničky v hra-
natom štýle, na ktorý firemní dizajnéri
nad  via zali aj o niekoľko desaťročí neskôr.
Hranatý štýl poznačil i prototyp vysávača 
s bakelitovým krytom, ktorý bol vyvinutý
pravdepodobne počas druhej vojny. 

Identita oblúkov a hrán
V bielej technike Siemensu sa v 50. rokoch na krát-
ko objavili oblé prvky. Prestali byť aktuálne, keď
sa začali vyrábať zabudované spotrebiče, pri kto-
rých je esteticky významná najmä pred ná stra -
na. Tento vývojový prúd však pokračoval v iných
výrobkoch a udržal sa dodnes, čo vidieť na súčas-
 ných úspešných modeloch naparovacích že  hli-
 čiek TB 24420 a TDA 2445 z ateliéru Sylvie
Wendtovej.
V 60. rokoch začali kovové časti elektrospotre-
 bi čov nahrádzať nové druhy plastov. 
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Takzvaná pumpa na odstraňovanie prachu, 1906 Kuchyňa so spotrebičmi rady Protos a s chladničkou, 1932 Ponorný varič, 1935

V porovnaní s prvým sporákom bol iba o osem rokov
mladší model z roku 1934 už tvarovo vyhranený 
a užívateľsky nepomerne komfortnejší, dala 
sa napríklad nastaviť teplota pečenia.

Jasnočervená farba bakelitovej rúčky žeh ličky Super
Automatic z roku 1939 patrila v tom čase 
k identifikačným prvkom firmy.



Na vrchole tejto éry stojí malý oblý vysávač VS5
od Jörga Schrötera, uvedený do výroby v roku
1998, kto rý má okrem elektromotora, hliníko-
vej vysávacej hadice a centrálnej upevňovacej
skrutky kry tu všetky dielce z plastu. 
Na prvom nemeckom ručnom vysávači Rapid
z roku 1962 od Norberta Schlaghecka vidieť
počiatky formovania protipólu oblých tenden cií.
Geometrický, puristický štýl Siemensu sa dô-
 sledne uplatňoval aj v najmenších detailoch,
ako sú hladké oceľové rukoväte na dvier-
kach práčok či veľké štvorcové rukoväte 

na chladničkách. Súčasným príkladom tohto
dizajnér ske ho smeru je kávovar TK 68001 
od Helmuta Kaisera, ktorý podobne ako spomí-
nané žehlič ky, získal v roku 2003 prestížnu
medzinárod nú cenu za dizajn Red Dot. Kaiserov
kávovar a modelový rad elektrospo tre  bičov Por -
sche Design ilustrujú ďalšiu charakte  ristickú
tendenciu, ktorá sa začala uplat ňo vať v dizajne
Siemensu od počiatku 90. rokov – oce  ľo vý a po-
 ko vovaný povrch. Prestíž tohto súboru zvý  šila
pred niekoľkými mesiacmi ďalšia cena Red Dot,
ktorú koncern získal za kávovar SN 911. 

Kávovar SN 911 z rady Porsche Design tento rok od-
menili medzinárodnou cenou za dizajn Red Dot. 

Ambíciou výrobcov v 30. rokov bolo vyrobiť spotrebič
s bakelitovým krytom. Siemens na seba upozornil
roku 1936 sušičom na vlasy nezvyčajného tvaru.

Rýchlovarná konvica RWK 12, 1938 Kompresorová chladnička, 40. roky Hriankovač, 1952
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Visions: Mohol by si sa citatelom v skratke
predstavit?
MF: Mam 26 rokov, momentalne som doktorand
na MatFyze v Bratislave. Niekolkokrat som re-
prezentoval Slovensko na medzinarodnych
sutaziach v programovani a matematike.

Visions: Comu sa venujes ako doktorand?
MF: Cvicim na MatFyze predmet Formalne ja-
zyky a automaty a Rychlostne programovanie.
Je to vlastne trening univerzitneho druzstva
na programatorsku sutaz ACM ICPC. Pokial ide
o moj vyskum, jeho velka cast suvisi so sutazami
v programovani.

Visions: To je, ako keby si povedal, ze velka
cast veci v potravinach suvisi s jedlom.
MF: Tak teda skusim byt konkretnejsi. Jednou
z tem, ktorou som sa zaoberal, je automaticke
testovanie programov. Na praktickych sutaziach
v programovani sa spravnost riesenia vacsinou
vyhodnocuje tak, ze sa program spusti na su-
bore pripravenych testovacich dat a skontroluje
sa, ci urobi korektny vystup. Takyto sposob
vy hodnocovania ale nie je uplne spolahlivy 
a prinasa kopu problemov.

Visions: Na com pracujes teraz?
MF: Momentalne sa zaoberam algoritmami

na predpovedanie ratingu sutaziacich. Nieco
ako ELO v sachu, ibaze lepsie. Z vysledkov nie-
kolkych predchadzajucich sutazi sa snazim 
co najpresnejsie predpovedat vysledky tej nasle-
dujucej. Podobne metody sa daju uplatnit 
aj inde, napriklad v roznych odvetviach ekono-
miky pri predpovedani buduceho vyvoja.

Visions: Cely cas si studoval na Slovensku,
alebo si si podobne ako mnohi ini odskocil
do zahranicia?
MF: Asi pred rokom som chcel ist na cas na
ETH do Švajčiarska, ale nezvladli tam vtedy
boj s miestnou byrokraciou. Nemyslim si vsak,

Život medzi
AUTOR: PETER HUCÍK
FOTO: PETER HUDEC

Tento rozhovor vznikal cez ICQ. Napokon ako inak, interviewovaný
Mišo Forišek je víťazom IT ligy. Jeho svetom je svet algoritmov.
Možno už o pár rokov bude vyzerať podobne čudne, ak novinár
bude chcieť robiť rozhovor zoči-voči a nie cez instant messenger.



ze by mi pobyt v zahranici bohvieako chybal. 
Infor  matika na MatFyze je kvalitna a aj tak spolu  -
pra cu jem s viacerymi odborníkmi zo zahranicia.
Tiez som dost cestoval po svete a videl, kde co
ako funguje.

Visions: Co si teda myslis o zapadnom
edukacnom systeme? 
MF: Pokial ide o univerzity, vacsina tych naj-
lepsich je stale v USA – napriklad Stanford,
MIT, CalTech a dalsie. Maju tradiciu, vysoku
uroven a kvalitnych pedagogov. Ked si vsak
pozries zlozenie studentov na tychto univer-
zitach, rodenych Americanov tam vela nenajdes.
Nizsie stupne skol na Zapade su na tom v mno-
 hych smeroch o dost horsie ako u nas.

Visions: V com konkretne?
MF: Podrobnejsie porovnanie by trvalo asi dlho,
ale mozem poukazat na jednu metodu riešenia
problémov, s ktorou sme sa, bohuzial, stretli
uz aj u nas – ked sa vyskytnu problemy, namies to
ich skutocneho riesenia sa zmensia naroky kla-
de ne na ziakov, napriklad zlahcia sa testy. Zrazu
ma skola priemernu uspesnost pri testoch 80 per-
 cent a moze vykazat, ze opat funguje. Univerzity

po celom svete zacinaju otvarat pri prav ne 
rocniky, lebo prichadzajuci studenti jednoducho
nedosahuju uroveň ako ich predchodcovia.

Visions: Patris k svetovo najuspesnejsim
riesitelom medzinarodnych programa tor-
skych sutazi. Ako si sa k tomu dostal?
MF: Na nasej zakladnej skole som bol jeden 
z mala „postihnutych” jedincov, ktori chodili na
matematicke olympiady. Ako siedmak som sa do-
s tal k prvemu korespondencnemu seminaru 
z matematiky a za jeho uspesne vyriesenie ma
pozvali na sustredenie. Tam som na svoju velku
radost stretol tridsat rovnako „postihnutych” deti.

Visions: Kedy si zacal programovat?
MF: Pocitac sme mali doma, uz ked som cho-
dil na zakladnu skolu, ale k serioznejsiemu
programovaniu som sa dostal az na strednej.
Prislo to spontanne. Povedal som si, ked uz
robim matematicke sutaze a stale vysedavam
za pocitacom, preco to neskusit aj s progra-

movanim. Netrvalo dlho a chytilo ma to. Zacal
som sa programovaniu venovat poriadne 
a casom prisli aj uspechy na sutaziach.

Visions: Ako prebiehaju sutaze v progra-
movani?
MF: Sutaziaci dostane niekolko uloh. Aby ich us -
pesne vyriesil, musi vymysliet (to je zvacsa to
naj taz sie) a naprogramovat algoritmus, ktory
zadanie riesi, no ten zaroven musi byt aj do-
statocne efektivny. Hodnoti sa pocet vyriese-
nych uloh, ako aj efektivnost programu a cas
potrebny na vyriesenie.

Visions: Ako vyzera taka uloha?
MF: K tym jednoduchsim patri napriklad ta-
kato: Napiste program, ktory dokaze lubo-
volnu hadan  ku Sudoku vyriesit rychlejsie ako
za 0,1 se kundy. 

Visions: Akych sutazi v programovani si sa
zucastnil?

MF: Najvyznamnejsie sutaze pre stredoskolakov
su medzinárodne olympiady v jednotlivych
predmetoch. Mne sa podarilo ziskat dve zlate
medaily v informatike a jednu bronzovu v ma-
 te matike. Zlata medaila neznamena, ze som
olympiadu vyhral, dostane ju zhruba 25 naj-
lepsich riesitelov z 300.

Visions: Darilo sa ti takto aj na vysokej skole?
MF: Na MatFyze sme ako tim s dvoma dalsimi
kolegami ziskali v roku 2003 zlate medaily vo
svetovom finale univerzitnej programatorskej
sutaze ACM ICPC. 

Visions: Sutazis este aj teraz? Mas dost pri-
lezitosti?
MF: Programatorskych sutazi je dost vela. Asi 
k naj vyznamnejsim patria TopCoder Open 
a Google CodeJam, do ktorych sa moze zapojit
hocikto.

Visions: Bodoval si aj na tychto sutaziach?

algoritmami



MF: Zatial mojimi najvacsimi uspechmi je tretie
miesto na TopCoder Open 2005 a desiate miesto
na Google CodeJam 2006. Pre nazornost, 
do Google CodeJam 2006 sa zapojilo vyse 
21 000 sutaziacich zo sto krajin.

Visions: Sutaze si vyberas podla ich prestize?
MF: Ano, aj. Roznych mensich sutazi je tolko,
ze nie je v ludských silach ich vsetky postihat.
Napokon, nemalo by to ani zmysel. Okrem
toho, vacsina programatorskych sutazi je pre
ziakov strednych skol a studentov univerzit,
takze na mnohe uz som stary.

Visions: Ty vsak stojis aj na druhej strane
a sam organizujes sutaze...
MF: MatFyz organizuje pre stredoskolakov Ko-
 res pondencny seminar programovania a dva
razy do roka robi pre najlepsich 30 riesitelov
sustredenia. Stretavaju sa na nich mladi pro-
gramatori z celeho Slovenska. Vytvara sa tam
komunita ludi, ktori maju spolocne zaujmy a aj
po skonceni sustredenia zostavaju v kontakte.
Mnohi z nich aj potom, ako zavrsia strednu
skolu a pridu na MatFyz, nechcu tuto komunitu
opustit a zapoja sa do organizacie sutaze. Toto
bol aj moj pripad.

Visions: Angazujes sa aj pri medzinarod-
nych sutaziach?
MF: Som jeden zo siedmich členov komisie,
ktora garantuje odbornu uroven medzinarod-
nej olympiady v informatike. Mam na starosti
aj ulohy pre slovensku olympiadu, z ktorej
styria sutaziaci postupuju na medzinarodnu
olympiadu. Pomaham tiez organizovat jednu
z naj vacsich online sutazi IPSC, do ktorej 
sa kazdy rok zapaja niekolko tisic ludi z celeho
sveta.

Visions: Kde na to beries cas?
MF: Pravdupovediac, neviem, ale ked clovek
robi veci, ktore ho bavia, tak sa cas vzdy najde.

Visions: Otazka je, ci ti potom nejaky čas
ostane aj na ine veci. Comu sa venujes,
ked prave nesutazis alebo neorganizujes
sutaze v programovani?
MF: Pravda je, ze tieto aktivity mi spolahlivo
zaberu vacsinu volneho casu. Ked sa predsa
len nejaky najde, tak najradsej vypadnem 
s priatelkou niekam do prirody.

Visions: Premyslal si niekedy nad tym, ze
svoje enormne programatorske schopnosti
zac nes komercne vyuzivat? Naslo by sa asi
vela firiem, ktore by ta s takym zivotopisom
vedeli zamestnat za rozpravkovy plat.

MF: Ale jasne, premyslal som o tom, dostal
som uz aj nejake ponuky. Uvidim, ked ukon-
cim doktorandske studium. Zatial ma viac
pritahuje akademicka sfera, robit vyskum 
a popri tom sa venovat aj pedagogike. 
No rozhodne nevylucujem ani moznost ist 
na niekolko rokov lepsie zarabat.

Visions: Mas zivotny sen, co by si chcel do-
siahnut? Rodinu alebo Nobelovu cenu?
MF: Neviem, nemam ziadne velkolepe ciele. 
S tou rodinou sa to dufam do par rokov splni
a potom sa uvidi, co bude dalej.

Visions: Na zaver si dame rychly rozstrel
otazok, ktore dokreslia, kto si. Napisem 
ti vzdy dve veci, ty musis co najrychlejsie za-
re a govat a vybrat si jednu, ktora ti je blizsia.
MF: OK, podme na to.

Visions: Zacneme zlahka: KDE, ci Gnome?
MF: KDE.

Visions: Binarna, ci kompilovana distribucia?
MF: Kompilovana (mam gentoo).

Visions: Intel, ci AMD?
MF: AMD.

Visions: Nvidia, ci ATI?
MF: Nvidia.

Visions: Fast food, ci domaca strava?
MF: Domaca strava je lepsia, ale obcas pride
aj na fast food.

Visions: Pexeso, ci Bang!?
MF: Bang!

Visions: Moderna, ci klasicka hudba?
MF: Akakolvek, mam svoje oblubene od Vival-
 diho az po Nightwish.

Visions: C++, ci C# ?
MF: C++.

Visions: PHP, ci ASP?
MF: Ani jedno, ale ked uz, tak PHP...

Visions: JAVA, ci neJAVA?
MF: neJAVA. 
Autor je redaktorom časopisu PC Revue

52 53 VISIONS 03 2007

M Y  V I S I O N S

Vysvetlivky:
ACM ICPC – alebo inak povedané ACM In-
ternational Collegiate Programming. Ide 
o celosvetovú súťaž poriadanú firmou IBM.
ELO – Systém bodového hodnotenie šacho-
vých kvalít hráča – odvíja sa od výsledkov
pro ti hráčom s inými hodnotami indexu ELO.
KDE a Gnome – Programy typu „window
manažér”, teda prostredia pre prácu s ope-
račným systémom Linux. 
Intel, AMD – výrobcovia procesorov pre PC,
dvaja giganti ovládajúci celý trh. 
Nvidia, ATI – výrobcovia grafických čipov,
podobne ako na poli procesorov je trh
ovládaný dvoma subjektmi.
Bang! – moderná kartová hra, populárna
medzi súčasnou univerzitnou mládežou.
C# a C++ – variácie programovacieho jazyka
C, pričom C++ je obvykle pouvažovaný za
„čistejší“ či „slobodnejší“ pre programátora.
PHP, ASP – jazyky používané na programo-
 va nie web stránok s dynamickým obsahom.
JAVA – programovací jazyk, univerzálny
pre všetky platformy. 



J
oysticky a ovládacie páky, ako ich po-
známe z lietadiel alebo hracích konzol
našich detí, majú v budúcnosti v aute na-
hradiť klasický volant. Nejde len o pre-

kvapujúci a pôsobivý dojem, ale skrýva sa za
nimi oveľa viac. Joystick by sa mal stať tech-
nickým prelomom v automobilovom prie-
mysle. Nahradí totiž mechanické 
a hydraulické komponenty elektronickými.
Heslom budúcnosti je X-by-wire, alebo pres-
nejšie brake-by-wire, steer-by-wire a drive-by-
-wire. V leteckej doprave sú tieto funkcie
absolútnym základom technického vybave-
nia, bez ktorých si nemožno predstaviť
žiadne lietadlo. Funkcie s prídomkom by-wire
sa však začali používať už aj v autách.
Štandardom je napríklad elektronický akcele-
rátor, ktorý neriadi expanznú klapku ako vo-
ľakedy plynový pedál pomocou bovdenu, ale
prostredníctvom malého elektromotorčeka.
Pomerne veľkú plochu akcelerátora kontro-
luje podstatne citlivejšie a precíznejšie riade-
nie motora, ktoré dokáže zabrániť šmyku
kolies v prudkých zákrutách alebo udržiavať
v norme hodnoty spotreby a emisií. Súčasné 

i nastávajúce emisné limity by boli pre autá
inak nedosiahnuteľné.

Senzory a elektromotory
Technológia by-wire je relatívne jednoduchá.
Napríklad pri steer-by-wire, čiže pri mecha-
nizme riadenia, sa úplne zrušilo priame pre-
pojenie medzi volantom a kolesami a na hra dilo
sa senzormi a elektromotormi. Senzor sníma
vychýlenie volantu (resp. čo z neho zostalo) 
a posiela namerané hodnoty cez riadiacu jed-
notku k elektromotorom, ktoré nasmerujú
kolesá podľa potreby. Naopak to tiež nefun-
guje inak – senzory na kolesách snímajú pri-
liehajúce sily, ktoré sa prostredníctvom
elektromotorov prenášajú na volant.
Podobne funguje aj funkcia break-by-wire 
s elektronickými klinovými brzdami, ktorú
vyvinul Siemens. Keďže volant a kolesá nie
sú mechanicky prepojené, musia sa elektro-
nicky stimulovať spätné signály k nohám 
a rukám šoféra, aby rozoznal rozdiel medzi
suchým asfaltom a šmykľavou vozovkou 
a vedel na to reagovať, napríklad ľahkým 
zošľapovaním brzdného pedálu, ako 

to už poznáme z ABS.
Človeku sa naskytuje možnosť zasahovať 
do jazdy pomocou elektronického riadenia,
ktoré okrem prepojenia všetkých funkcií za-
bezpečuje v niektorých prípadoch už aj plno-
automatické riadenie, resp. vezenie sa.
Vedenie auta, brzdenie, radenie prevodových
stupňov ani zrýchlenie stále nie sú úplne
prepojené. Elektronický stabilizátor ESP 
si preto pri stabilizovaní auta, ktoré dostalo
šmyk, musí dopomôcť pomocnými konštruk-
ciami, ako je riadenie prostredníctvom
brzdenia. Digitálne riadenie by však vedelo
zasiahnuť obvyklým spôsobom, čiže exakt-
ným protiriadením, čo je prirodzenejší spô-
sob. Spektrum možných zásahov je pritom
obrovské. Napríklad oproti sebe vytočené ko-
lesá – vďaka možnosti samostatného ovláda-
nia každého kolesa – by nielen zvýšili efekt
núdzového brzdenia, ale pôsobili by aj optic ky
originálne.

Viac pasívnej bezpečnosti
Okrem toho sa zvýši aj pasívna bezpečnosť,
takpovediac sama od seba. Riadiace tyče, páky

K najobľúbenejším témam dizajnérov automobilov pri navrhovaní vozidiel patrí najnovší vynález
týkajúci sa volantu. Dôkazom sú Toyota Fine-T, Citroën C5 by Wire a Mercedes F 500.

TOYOTA FINE T – OBRAZ NOVÉHO AUTA 
Paralelne zaparkovať a následne sa otočiť? 
Žiaden problém, keďže kolesá nie sú priamo 
prepojené s volantom a môžu byť ovládané 
aj jednotlivo.

Šoférovanie
s joystickom AUTOR: MARKUS HONSIG

FOTO: DAIMLERCHRYSLER,
TOYOTA, CITROËN

A U T O  M O T O
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CITROËN VYTVORIL PROSTREDNÍCTVOM 
SVOJHO MODELU C5 BY-WIRE ÚPLNE NOVÝ 
TYP VOLANTU – pridávanie plynu na redukovanom
volante pomocou palca, brzdenie ukazovákom 
a k tomu všetkému ešte ovládanie svetlometov,
smeroviek a stieračov. Všetky dôležité funkcie 
sú pod kontrolou.

Riadenie s technológiou by-wire

brzdy

klaksón

pravá a ľavá
smerovka

plynstierače

svetlá

brzdy



a pedále patria pri havárii k najnebezpečnej-
ším komponentom, pretože smerujú priamo
proti osobe, ktorá sedí za volantom. Elektro-
nické komponenty sú tiež oveľa ľahšie a lac-
nejšie ako mechanické. To je jeden z hlavných
dôvodov, prečo automobilový priemysel bude
čoraz viac využívať by-wire alternatívu.
Aj v rámci dizajnu sa automobilkám otvára
úplne nová perspektíva. Odstránením mecha-
nických častí sa v priestore vodiča získa po-
merne veľké miesto ponúkajúce flexibilitu
pre úpravu interiéru auta. Keďže vďaka elek-
tronickému riadeniu zaniká nutnosť pria-

meho prepojenia volantu a kolies, nie je po-
trebný ani pevne montovaný volant. Auto 
by sa tak mohlo riadiť z hociktorého miesta.
Volant, resp. joystick, by sa pripevnil vždy
tam, kde by bol práve potrebný. 
Na ceste k digitálnemu riadeniu však treba
ešte prekonať niekoľko prekážok, napríklad
zvýšené nároky na spotrebu elektriny, ale
hlavne dosiahnuť funkčnú bezpečnosť. Dnes
si nikto nevie ani predstaviť, ako riešiť situá-
ciu, keď elektronická chyba úplne znemožní
riadenie alebo brzdenie vozidla. Plnohod-
notné steer-by-wire riadenie by momentálne
asi žiaden štát nepovolil. 

Slabá stránka – prepojenie údajov
Na zabezpečenie spoľahlivosti elektronických
systémov je potrebná nová zbernica údajov,
aká sa používa v leteckej a železničnej do-
prave, alebo dnes už aj v automobile BMW
X5. Zvláštnym charakteristickým znamením
tejto zbernice je jej časovo ovládaná architek-
túra. To znamená, že každý riadiaci prístroj
má presne určený časový úsek, v ktorom
môže vysielať signály. Zásluhou toho má byť
interná komunikácia predvídateľná, plánova-
teľná a zároveň bezpečná – na rozdiel od sú-
časnej situácie, keď všetky uzly vysielajú
hneď, ako dostanú nejakú informáciu, na-
príklad o blokovaní predných kolies alebo 
o nestabilnej zadnej časti vozidla. Za určitých

okolností by tak mohlo prísť k zastaveniu
alebo strate dát.
Zostáva tak už len jediný problém, a to psy-
chologický. Na jednej strane sú mechanické
riešenia pre klasicky vzdelaného človeka stále
vierohodnejšie ako abstraktné a digitálne rie-
šenia. Oveľa ľahšie si dokáže predstaviť 
do seba zapadajúce ozubené kolieska ako
sprostredkovanie dát pomocou databáz 
a informačných snímačov. Na druhej strane
patrí šoférovanie pravdepodobne k najzakot-
venejším činnostiam vodiča.

Hlboko zakorenený zvyk
Aby si človek zvykol na joystick, s ktorým
bude riadiť, brzdiť a pridávať plyn, nebude 
sa musieť vyrovnať len s technickou revolúciou,
ale aj skoncovať s naučenými zvyklosťami.
Samozrejme, platí to len pre generáciu, ktorá
nevyrastala s gameboyom. Štúdie poukazujú
na to, že mladšia generácia používa na joy stic -
ku vytrénovaný palec namiesto ukazováka.
Pomocou tohto prsta napíšu rýchlejšie 
aj SMS, než ako by to zvládla staršia generácia
na klávesnici so všetkými desiatimi prstami.
Naše zvyky a spôsoby, akými berieme veci 
do rúk, sa menia. Tak isto sa mení aj spôsob
šoférovania. 

Funguje to
Elektronická klinová brzda (EWB) je špe-
ciálnym systémom by-wire. Firma Siemens
nezmenila iba riadenie, ale aj princíp účin-
nosti bŕzd. Srdcom systému je klinové lo-
žisko, ktoré samostatne zvyšuje brzdný
účinok. Prvé zimné testy vo Švédsku doka-
zujú výkonnosť EWB na najťažšom pod-
klade – na rozdiel od bežných vozidiel
strednej triedy s hydraulickými brzdami 
sa brzdová dráha na ľade zmenšila zo 75
na 65 metrov. Zatiaľ čo auto vybavené EWB
už stojí, auto s hydraulickou brzdou sa ešte
stále pohybuje rýchlosťou 30 km/h. Ná-
dejný výsledok na ceste k vyspelej sérii
áut, ktorá je ohlásená na rok 2010.

Článok je prevzatý z odborného
časopisu hi!tech, ktorý vydáva
Siemens AG Rakúsko

DAIMLER SIDESTICK: Riadiť, brzdiť a pridávať plyn
sa musí šofér naučiť. Táto ovládacia páka však
otvára nové možnosti v oblasti jazdnej dynami ky,
pohodlia a bezpečnos ti.
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Luk nezlomil ani čas
Karbónové a hliníkové šípy a luky vystužené materiálmi, ako sú kevlar, sklené vlákno či voštinové
tkanivo, robia z najstaršej strelnej zbrane ľudstva špičkový nástroj s odpaľovacou rýchlosťou 
až 400 kilometrov za hodinu. Moderné, ale predovšetkým kladkové luky sa len vzdialene 

podobajú nástrojom, ktoré používal človek pri love pred viac ako 20 000 rokmi.

S
trelci dnes napínajú luky pre radosť
alebo v rámci športového zápolenia,
ktoré si vyžaduje pomerne veľkú silu
a koncentráciu. Veľkému záujmu 

sa lukostreľba teší v USA, kde je okolo 2,5 mi-
lióna lukostrelcov. V Európe nie je tento šport
natoľko rozšírený. Lukostreľba však v žiad-

nom prípade nie je čisto mužskou domé-
nou, ako by sa na prvý pohľad mohlo

zdať. Zhruba polovicu členov luko-
streleckých klubov tvoria ženy.

Helmut Traxler, vicemajster

Európy v disciplíne Blank Recurve (holý
zvratný luk) a vlaňajší víťaz európskeho po-
hára hovorí: „Lukostreľba je pomerne lacnou
a čím ďalej obľúbenejšou športovou aktivi-
tou.“ Nehrozí pri nej prakticky žiadne pora-
nenie. H. Traxler dobre vie, o čom hovorí,
koniec koncov prevádzkuje vo Viedni jeden 
z najväčších obchodov s lukostreleckým tova-
rom a vedie lukostrelecký klub Diana. 
Pri lukostreľbe je najdôležitejšia mentálna
spôsobilosť strelca. Napriek tomu je potreb -
ná aj sila. Strelec musí pri náťahu vyvinúť

AUTOR: GÜNTHER SCHWEITZER
FOTO: ISIFA, SHUTTERSTOCK



Druh Rýchlosť šípu Dostrel
Dlhý luk 260 km/h do 150 m

424,22 m (svetový rekord)
Zvratný luk 275 km/h 485,27 m (svetový rekord)

1 222 m (špeciálny luk)
Kladkový luk 400 km/h 719 m (svetový rekord)

1 207 m (špeciálny luk)

silu, ako keby zdvíhal závažie vážiace 30 kilo-
gramov, pričom jeho ruka musí pri napínaní
tetivy a mierení zostať absolútne pokojná. 

Luk Robina Hooda
Najjednoduchší luk, ktorý sa požíva na súťa-
žiach, je tzv. dlhý luk. Vyzerá ako klasická
zbraň, ktorú používal Robin Hood a jeho dru-
žina v Sherwoodskych lesoch. Jeho štruktúra
sa však od tých čias podstatne zmenila. Odlo-
miť konár tisu by už nepostačovalo.
Približne dva metre dlhé telo luku tvorí kom-
binácia umelých vlákien a rôznych, 
po vrstvách lepených drevených plástov. 
Pri dlhom luku je zakázané používať zame-
riavacie zariadenie. Na súťažiach sa smú 
používať výlučne drevené luky. Strelcov 
s dlhými lukmi najčastejšie stretnete na súťa-
žiach v poľnej lukostreľbe. 
Najlepšie dlhé luky na svete vyrábajú Škóti 
a Američania, pravdepodobne na tom majú
zásluhu ich historické skúsenosti. Dlhé luky 
a tzv. holé luky (zvratné luky bez zameriava-
cieho zariadenia) patria k najobľúbenejším.
Asi preto, že sa ľahko ovládajú a vedia nimi
narábať aj úplní začiatočníci.

Zvratné luky
Pri zvratných lukoch sú konce ramien 
aj v uvoľnenom stave zahnuté. Pri týchto lukoch
už na prvý pohľad vidno, že ide o high-tech
produkty. Stredná časť luku pozostáva z hli-
níka a jeho konce sú vyrobené buď z lamino-
vaného dreva, alebo z dreva kombinovaného

s karbónom, kevlarom a sklenými vláknami. 
Podľa názoru expertov najlepšie zvratné luky
na svete vyrábajú Kórejčania. Držadlo, slú-
žiace na uchopenie luku, je zo zmesi karbónu
a voštinového tkaniva, ktorá tlmí nárazy. Holý
luk má dĺžku zhruba 1,70 metra.
Luky používané na olympijský hrách sú tiež
zvratné luky. Oproti holým lukom však môžu
mať horizontálny i vertikálny tlmič, ako aj za-
meriavacie zariadenie. K zvratným lukom bez
zameriavacieho zariadenia patria tiež poľov-
nícke luky, pre ktoré sa konajú vlastné súťa -
že, pričom strelci musia v teréne vystreliť 
na 12 až 24 terčov po tri šípy.

Luky pre inžinierov
Leonarda da Vinciho by asi najviac fascinovali
kladkové luky, ktoré ohurujú svojou zložitou
konštrukciou. Vynašli ich v USA pred vyše
päťdesiatimi rokmi. Väčšinou majú extrava-
gantne formovanú hliníkovú strednú časť 
a takmer vodorovné konce ramien z karbónu,
kevlaru a sklených vlákien.
Tetiva luku prechádza kladkami na oboch
stranách ramien, vďaka čomu sila náťahu li-
neárne narastá len na začiatku, po preklopení
kladiek klesne asi na polovicu maximálnej
hodnoty. Keď sa tetiva natiahne na dĺžku
šípu, sila náťahu sa už rovná prakticky nule,
takže strelec môže mieriť bez väčšej námahy.
„Doladenie týchto lukov je dosť ťažké. Človek
musí byť malým inžinierom, aby to zvládol.
Prestavenie kladky alebo skrutky na riadia-
com zariadení môže luk úplne znefunkčniť,“

tvrdí H. Traxler.
Kladkové luky s dĺžkou od 0,7 do 1 metra 
sú najkratšie spomedzi moderných lukov. 
Asi preto patria k najobľúbenejším zbraniam 
lukostrelcov. Špeciálny kladkový luk so silou
náťahu až 60 kilogramov môže skoncovať 
dokonca aj so slonom.

Lovecké luky
Luky, ktoré sa používajú na lov divej zveri, 
sa od športových druhov líšia len silou náťahu 
a šípmi, ktoré sú ťažšie. Poľovníci sa musia
dokázať priblížiť k zveri na 20 metrov a na túto
vzdialenosť trafiť desaťkorunovú mincu.
Špičkové luky ktoréhokoľvek druhu majú
hodnotu okolo 3 000 eur. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu
hi!tech, ktorý vydáva Siemens AG Rakúsko

Dlhý luk Zvratný luk Kladkový luk

História lukostreľby
20 000 p. n. l.: Hlinková maľba v jaskyni pri
La Colombiére vo Francúzku poukazuje 
na použitie šípu s pierkami. 
9 000 p. n. l.: Vo vykopávkach v Stellmoore
neďaleko Hamburgu boli objavené šípy 
zo sosnového dreva s kovovými špicmi.
8 000 p. n. l.: Z tohto obdobia pochádza
najstarší objavený luk, ktorý vykopali 
v Holmgarder Moor v Dánsku.
3 300 p. n. l.: Ľadový muž „Otzi“ bol ozbro-
jený 1,82 metra dlhým lukom. V jeho hrudi
sa našiel hrot šípu. V tomto čase sa luky
skladali z dreva, rohov zvierat, tetivy a le-
pidla. Boli to prvé zvratné, resp. reflexné
luky s dostrelom až 400 metrov.
700 p. n. l.: Homér ospevuje hrdinu Odysea,
ktorý po návrate na svoju Ithaku jediný do-
kázal natiahnuť legendárny luk a prestreliť
šíp cez uchá dvanástich sekier.
500 p. n. l.: V Altaigebirge bol v roku 2006
objavený hrob bojovníka so zloženým ref-
lexným lukom. Húni, Avari a neskôr Mon-
goli tiež používali zložené luky. Ich šípmi
bolo možné prestreliť aj rytiersku výzbroj.
1 300 – 1500 n. l.: V bitkách medzi Francúz-
 skom a Anglickom bol vďaka anglickým
dlhým lukom spečatený koniec európske -
ho rytierstva. Až koncom stredoveku začali
strelné zbrane vytláčať používanie lukov. 
18. storočie: Počas americkej vojny za nezá-
vislosť navrhol Benjamin Franklin nahradiť
ťažkopádne muškety anglickými dlhými
lukmi. Vojsku však chýbal potreb ný výcvik. 
19. storočie: Počas vojny s indiánmi boli
luky pôvodných obyvateľov severnej Ame-
riky účinnou a obávanou zbraňou.
20. storočie: V Amerike dochádza k rene-
sancii lukostreľby, najprv pri love a násled -
ne aj v oblasti športu.
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Zmrznutý pôvab
ľadových monumentov AUTOR: JOZEF JAKUBČO

FOTO: STANISLAV JENČO,
SHUTTERSTOCK

J
e tvrdý, netvárny a jediná istota, ktorú
ponúka, je, že sa pri vyššej teplote roz-
topí. Najväčší rozdiel medzi klasickým
sochárstvom a sochárstvom z ľadu 

je ten, že okrem umelca pracuje na ľadovej
soche aj príroda. Umelcov čas sa tak drama-
ticky skracuje. 
Podmienky pri tvorbe nie sú ideálne. S ľadom
sa pracuje väčšinou v prostredí, ktoré 
by malo zaručiť aspoň chvíľkovú trvácnosť
materiálu. Pri tvarovaní zmrznutého kvádra
preto vládne treskúca zima a vzduchom lie-
tajú ľadové piliny, ostrejšie ako čepeľ noža.
Ľad má proste predpoklady akurát na to, aby
ostal na dne pohára dobrej whisky. Našťastie,
je na svete dosť odvážlivcov, ktorí ľad skrotili
a jeho negatívne vlastnosti prijali ako výzvu
na súboj. Pravidelne sa stretávajú na ľado-

vých sympóziách, bývajú v ľadových hoteloch
a pijú z ľadových pohárov. A medzi tým tvoria
ľadové zázraky.

Ľadová stavebnica
„Pri tvorbe ľadových sôch sa začína ako pri
každej inej soche,“ hovorí sochár Stanislav
Jenčo, ktorý sa ako jeden z mála Slovákov ve-
nuje ľadovému sochárstvu a je pravidelným
účastníkom ľadových sympózií. V roku 2005
obsadil spolu s Čechom Lumírom Langom 
a ďalšími dvoma umelcami na majstrovstvách
sveta v ľadovom umení na Aljaške druhé
miesto za pôsobivý gotický bombardér.
„Nápad sa najskôr nakreslí na malý papier,
postupne sa rozvíja, až kým sa celá predná
strana budúcej sochy neprenesie na veľký 
papier v pomere 1:1,“ pokračuje v opise po-

stupu S. Jenčo. Na súťažiach dostávajú umelci
vyrezané ľadové kvádre s rozmermi 2 x 1,8 x 1,8
metra. Každý ich dostane desať a na zosta  ve nie
sochy má väčšinou sedem dní a šesť nocí.
Ak nie je k dispozícii prírodný ľad, ktorý 
sa napríklad na Aljaške vyberá priamo z jazera,
tak sa na modelovanie používa syntetický ľad,
vyrábaný v špeciálnych zariadeniach. Rozme -
ry kvádrov zo syntetického ľadu sú však pod-
statne menšie. Najčastejšie majú len 1 x 0,5 
x 0, 25 metra. 
Tvorba ľadových objektov je mimoriadne 
náročná na čas najmä kvôli spájaniu. Sochár
musí už na začiatku rozmýšľať a navrhnúť
model tak, aby nebolo vidieť spoje. Ďalšou
fázou tvorby je nažehľovanie papierovej ma-
kety na jednotlivé kusy ľadu. Až potom ume-
lec môže začať na soche pracovať.

Optické vlastnosti a kryštalická štruktúra ľadu 
vytvárajú v kombinácii s externym nasvietením 
pozoruhodné svetelné kreácie.

Ľad. Jeden z najmenej vhodných materiálov na stvárnenie umeleckých predstáv. Už malá prasklina
môže ukončiť umelcovu snahu. A predsa sa v rukách šikovných tvorcov mení na monumentálne
kreácie, ktoré divákom doslova vyrážajú dych. 



Všetky časti sa tvarujú na zemi, kde podľa
skice začne sochár kresať a tvarovať jednotli -
vé časti. Keď sú všetky dielce v požadovanom
tvare, začnú sa skladať. Na ľadových sympó-
ziách sú k dispozícii ťažké stroje a žeriavy.
Umelcom pomáhajú finalizovať ľadový pro-
jekt. Veľkou výhodou ľadu je pomerne jedno-
duchý spôsob spájania. V chladnom prostredí
sa používa teplá a studená voda, ktorá na prí k-
lad v prostredí, aké je na Aljaške, dokáže spo-
jiť jednotlivé časti za pár sekúnd. Ak sa však
pracuje v teplejšom prostredí, často sa na spá-
janie využíva aj horák na propán-bután.
Poskladaním ľadových dielcov sa tvorba ne-
končí. Okolo sochy sa postaví lešenie a ume-
lec sa pustí do finálnej fázy. Upravuje povrch
a zažehľuje spoje, ktoré by nemali byť vidieť.
Cieľom je, aby socha vyzerala ako z jedného
kusu ľadu. Ak má rovné a čisté tvary, na ich
vyhladenie sa hodí žehlička, ak sú tvary príliš
komplikované, je lepšie použiť propán-butá-
nový horák. „Je iba na umelcovi, či socha
bude mať matný, alebo priehľadný povrch,“
konštatuje S. Jenčo. Na dosiahnutie dokona-
lého efektu vo finálnej fáze je mimoriadne
dôležité osvetlenie sochy. Ľad ma dobré
optické vlastnosti a nepravidelná kryštalická
štruktúra v kombinácii so svetlom často vy-
tvorí nezabudnuteľný vizuálny efekt.

Správne náradie
Práca s ľadom si vyžaduje nesmierne skúse-
nosti. Najdôležitejšie je dokonale poznať ma-
teriál. A keďže nikde na svete nie je ľad
iden tický, je práca s ním vždy tak trochu dob-

rodružstvom. Ľad sa skladá z viacerých
vrstiev. Horná, namrznutá vrstva sa pred
umeleckým procesom musí odstrániť. Najčas-
tejšie motorovou pílou, ktorá je základným
pracovným nástrojom ľadových sochárov.
Na modelovanie sôch sa používajú aj klasické
nástroje, ako sú brúsky a vrtáky so špeciál-
nymi nadstavcami. Veľa nástrojov, ktoré 
sa uplatňujú v ľadovom sochárstve, má pôvod 
v sochárstve z dreva alebo kameňa. Sú však 
aj nástroje, ktoré boli vyvinuté osobitne na
sochy z ľadu – napríklad dláta so špeciálne
tvarovanou čepeľou či kužeľovité nadstavce,
ktorými sa upravuje povrch sochy.
V arzenáli ľadového umelca by nemala chý-
bať poriadna píla a náradie na štiepanie, 
žehličky, brúsky a propán-butánový horák.
Postupne sa o slovo hlásia aj moderné tech-
nológie, napríklad na meranie rozmerov 
je ideálny laser.
Čoraz viac firiem, špecializujúcich sa na ľado -
vé sochárstvo, používa aj frézovacie zariade-
nia, ktoré dokážu na základe návrhu z po čí tača
vyfrézovať kompletnú sochu. Ide hlavne 
o malé, dekoračné doplnky. Moderné prístroje
sa používajú aj na výrobu ľadových kociek.
Tam, kde to neumožňuje príroda, vyrábajú
ľadové kvádre špeciálne mraziace boxy.
Všetko dôležité sa však ukrýva v umelcovej
hlave, kde projekt vzniká a formuje sa do fi-
nálnej podoby.

Pominuteľnosť ľadu
Hoci má ľad mnoho negatívnych vlastností,
nájdu sa i pozitívne. Oproti iným materiálom,

ktoré sa používajú v sochárstve, je vďaka svo-
jej špecifickej kryštalickej štruktúre dosť
pevný. Aj malá plocha unesie extrémnu
záťaž. „Na našom ľadovom lietadle sme mohli
urobiť dlhé krídla bez strachu, že sa zlomia.
Pri kameni by sa to nedalo,“ tvrdí S. Jenčo.
Možnosť skladať a lepiť ľadové dielce zasa
dáva tvorcom monumentov relatívnu slo-
bodu. Aj keď sú na jednej strane limitovaný
prírodou, na druhej strane sa im otvárajú
nové možnosti. Dôkazom sú napríklad ľadové
hotely, ktoré v chladnejších častiach našej
planéty nie sú ničím nezvyčajným. Sú to ob-
rovské stavby z ľadu a snehu, ktoré sa budujú
podobným spôsobom ako tehlové domy, len 
s tým rozdielom, že miesto malty sa používa
voda a miesto tehál ľadové kvádre.
Niektoré z hotelov, najmä tie v Nórsku, Fín sku
alebo v Kanade, ponúkajú služby porovnateľ -
né s bežnými hotelmi. Len sa musíte zmieriť
s tým, že je všetko z ľadu. Majitelia ľadových
palácov sa musia zasa zmieriť s tým, že na jar
sa roztopia a ich ľadový biznis sa na niekoľko
mesiacov preruší.
Paradoxne práve takáto pominuteľnosť 
je na ľadovom sochárstve najpríťažlivejšia.
Sochár Stanislav Jenčo prirovnáva ľadové 
sochárstvo k hudbe: „Pretože aj hudba vo svojom
zrode zaniká. Socha síce vydrží niekoľko 
mesiacov, no už v okamihu svojho zrodu 
sa začína meniť, napríklad tým, že na ňu
svieti slnko. Ľad mení tvar a začne sa ohýbať.
Dôležité je, aký vnem to zanechá v človeku,
ktorý sa na to všetko díva. V ňom to spravidla
ostáva na celý život.“ 

Na začiatku umeleckého procesu sú takéto ľadové kvádre. Lešenie je prirodzenou súčasťou ľadového umenia.

Na ľadových sympóziach a súťažiach 
sa pracuje cez deň, ale aj v noci.

V severských krajinách si môžu zaľúbené dvojice
povedať svoje áno v kaplnke z ľadu.
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Multifunkčný rekordér
Švajčiarsky producent nožov Wenger sa chcel vytiahnuť. A podarilo
sa! Vyrobil netradičný model, ktorý sa ihneď zapísal do Guines-
sovej knihy rekordov ako najvšestrannejší vreckový nožík
na svete. Giant Knife 2007 má 87 nástrojov a ponúka
141 funkcií. Vymenovať ich je ťažké, no obsahuje
všetko, čím sa nožíky tejto značky pýšili aj doteraz.
S 22 centimetrami a hmotnosťou takmer
kilogram je mu už ťažké priznať prívlas-
tok vreckový. Ale kde nájdete vedľa seba
štikač na cigary, sedem čepelí, náradie na bi-
cykel, laserový ukazováčik, pinzetu alebo špá-
radlo? Giant Knife 2007 je chuťovkou pre
náročných, o čom svedčí aj cena, ktorá v prepočte vy-
chádza na asi 30 000 korún. A kde ho môžete zohnať? Je-
dine na objednávku priamo u výrobcu.

Fotoaparát pre YouTube
Kto chce dnes preraziť či aspoň upútať, musí vymyslieť niečo netradičné. Platí 
to aj medzi výrobcami digitálnych fotoaparátov, medzi ktorými začína byť poriadne
husto. Každú chvíľu niektorí z nich vyrobí najmenší, najtenší alebo najľahší foto -
aparát, prípadne sa oháňa novými funkciami a vyšším číslom pred megapixelmi.
Bystré mozgy z Casia stavili na zaujímavú myšlienku. Okrem štandardných funk-
cií a parametrov vybavili model EX-S880 YouTube BEST SHOT režimom nahráva-
nia, ktorý umožňuje snímanie a ukladanie videozáznamu v kvalite a veľkosti
špeciálne optimalizovanej pre populárny webový server na zdieľanie videí YouTube.
Súčasťou fotoaparátu bude špeciálny softvér na rýchle a jednoduché ukladanie
videí na YouTube.

Dáždnik predpovedajúci počasie
Americkí odborníci z Ambient Devices vytvorili vlastnú bez-
drôtovú sieť, ktorá dokáže bežné predmety ako perá či ho-
dinky premeniť na inteligentné prístroje. Zatiaľ poslednou
novinkou je dáždnik, ktorý vie predpovedať počasie. Na špe-
ciálnej rukoväti sa nachádza malá dióda, ktorá v prípade blí-
žiaceho sa dažďa, sneženia či mrholenia začne pulzovať
jemným modrým svetlom. Ako je to možné? Cez bezdrôtovú
sieť sa priebežne lokalizuje poloha dáždnika a sťahujú lokálne
správy o počasí. Za zhruba tri tisícky korún si tak Američania
môžu kúpiť pohodlný nástroj s patentovanou konštrukciou a dizaj-
nom, vďaka ktorému už nebudú musieť sledovať predpovede počasia.
Už nikdy neodídu bez dáždnika, ak ho budú potrebovať. Sám sa totiž pripomenie...



Hudba a telefonovanie v jednom
Občas nahnevá, ak zmeškáte hovor, pretože trebárs pri cvičení máte v ušiach slúchadlá

a počúvate hudbu. Aby ste sa mohli kedykoľvek pokojne oddávať obľúbeným skladbám
a pritom sa nebáli, že vám ujde nejaký hovor, Siemens vyvinul malé zaradenie,
ktoré umožňuje bezdrôtovo prijímať telefonáty a zároveň počúvať hudbu. Gigaset
ZX1 s rozmermi bežného mobilu dokáže vďaka Bluetooth pripojeniu prijímať
hudbu zo zvukového zdroja až do vzdialenosti 100 metrov. Pri signalizácii hovoru
stačí jednoduché stlačenie tlačidla a ihneď možno telefonovať. Ďalšou jedinečnosťou
Gigasetu ZX1 je technológia DSP2, ktorá vďaka špeciálnemu algoritmu filtruje 
a potláča všetky ruchy a precíznejšie vykresľuje hlasy. Variabilitu zariadenia po-

tvrdzuje aj konvenčný konektor, ktorým dajú pripojiť nielen štandardne dodávané,
ale aj akékoľvek iné slúchadlá.

Šaty robia človeka, notebook obal
Je niekoľko spôsobov, ako manažér môže urobiť dojem na svojich ob-
chodných partnerov. O ďalší sa nedávno postaralo Lenovo, ktoré
uviedlo atraktívnu a výkonnú edíciu notebookov Thinkpad
Reserve. Dvojjadrový, 1,6-gigaherzový procesor, dvoj-
gigabajtová pamäť RAM a 160-gigabajtový hard-
disk však ani zďaleka neohúria tak ako mäkký 
a precízne šitý obal z jemnej hnedej kože. Ak k tomu pri-
počítame 24-hodinovú technickú podporu a posadenie techni-
kov do lietadla do štyroch hodín od nahlásenia poruchy, dostávame
sa niekde k cene 130 000 korún.

Televízor pre slabozrakých
Sony vyzvalo televízny priemysel, aby si začal všímať slabo-
zrakých a slepých ľudí pri vývoji svojich produktov. Odteraz
celý produktový rad televízorov Bravia bude podporovať
Audio Description, funkciu hovoreného soundtracku pre sle-
pých a zrakovo postihnutých. Počas ticha medzi dialógmi prí-
davný hlas opisuje vizuálne momenty, čím umožňuje
slabozrakým lepšie vnímať obraz. V Európe túto službu po-
núka niekoľko televíznych staníc. Je však málo známa a na jej
využitie si slabozrakí musia zabezpečovať špeciálne prídavné
zariadenia. Implementáciou funkcie Audio Description Sony
ponúka alternatívu pre 30 miliónov ľudí.
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Siemens technologickým 
partnerom Bayernu
Siemens sa stal najmenej na dva roky oficiálnym
technologickým partnerom najslávnejšieho
nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov.
„Prvotriedny šport si vyžaduje prvotriednu
technológiu – od osvetlenia štadióna, kontrol-
 ných systémov až po videotabule a bezpečnosť
divákov. „Partnerstvo so spoločnosťou Siemens
urobí našu Allianz arénu ešte vzrušujúcejším
miestom pre našich fanúšikov,“ povedal pred-
seda výkonnej rady klubu a bývalý vynikajúci
futbalista Karl-Heinz Rummenigge. Stánok Ba -
yer nu by mal byť výstavnou skriňou spoloč-
nosti Siemens v oblasti technológie pre šta dióny.
Allianz Arena už má vo vnútri i okolo štadióna
množstvo riešení od Siemensu, počas part-
nerstva by sa ich počet mal výrazne zvýšiť.

Do finále IT ligy postúpilo osem súťažiacich
V polovici júna bolo v sídle Siemens PSE v Bratislave finále IT ligy – súťaže v programovaní 
a riešení hlavolamov, ktorú pripravil Siemens v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika. Súťaž 
sa skladala z dvoch častí počas zimného a letného semestra a finálového kola. V programátorských
kolách, ktorých bolo dovedna desať, súťažiaci riešili v časovom limite 3 až 5 algoritmických
úloh. Každé z týchto kôl sa uskutočnilo prostredníctvom internetu. Dvojkolového finále 
sa zúčastnilo osem súťažiacich. Celkovým víťazom sa stal Michal Forišek z Bratislavy.

Visions najlepším podnikovým 
magazínom
Víťazom štvrtého ročníka súťaže Podnikové
médium roka sa stal magazín Visions, ktorý
získal hneď tri ocenenia. Okrem hlavnej ceny
pre najlepšie podnikové médium roka ho po-
rota vyhodnotila aj ako najlepší zákaznícky
časopis a udelila mu tiež ocenenie za naj-
lepšiu textovú stránku. Siemens do súťaže
prihlásil aj kalendár Megacities, ktorý skončil
ako druhý najlepší podnikový kalendár roka.
„Zaznamenali sme veľký nárast kvality
podnikových časopisov a novín. Oproti 
minulým rokom tvorili noví účastníci asi
tretinu. Pritom absolútny tohtoročný víťaz,
magazín Visions, bol tiež nováčikom súťaže,
no jednoznačne dominoval v hodnotení
poroty,“ poznamenala Monika Kozelová,
riaditeľka súťaže. Do súťaže sa tento rok
prihlásilo 62 redakcií.

Siemens Power Cup v znamení Horatia
Druhý ročník tenisového turnaja v štvorhre Siemens Po wer
Cup pre VIP zákazníkov a obchodných partnerov sa niesol
v znamení výroku antického filozofa Horatia Carpe Diem,
čiže Užívaj dňa. V modernom ponímaní táto životná filo zo-
 fia predstavuje radosť zo života. Preto si na svoje prišli
aj tí, čo tenis nehrávajú – organizátor súťaže, divízia Ener-
 getiky, pre nich pripravila rad sprievodných akcií, naprí klad
miništúdio nechtového dizajnu, hlavolamy, thajské masá -
že, akupresúru, ochutnávku čajov či maľovanie na plátno
s asistenciou odborníka. Účastníci tenisového turnaja 
si okrem klasických trofejí za prvé tri miesta odniesli 
aj cenu za najlepšie podanie, ale aj cenu kanára.

Symbolické šeky si prebrali za tretie miesto Rastislav Lenhardt (zľava), za prvé miesto Michal Forišek a za druhé
miesto Lukáš Poláček. Na fotografii sú spolu s Miroslavom Uhríčkom zo Siemens PSE (zľava), Vladimírom Lackom
z Univerzity P. J. Šafárika a so šéfredaktorom časopisu INFOWARE Martinom Drobným (vpravo).

Víťazné duo – Peter Zajac a Vladimír Burdan – v spoločnosti moderátorky Very Wisterovej 
a riaditeľa divízie Energetiky spoločnosti Siemens Ľubomíra Juriku.

Za Siemens prevzal ocenenie hovorca 
spoločnosti Tomáš Kráľ.
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Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského
v Bratislave

15.-17. november 2007

Mediálni partneri:Partneri: Organizátor:

AUPARK Shopping Center
Einsteinova ul.
851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6353 0553
Fax: 02/ 6353 0552
aupark@pantarhei.sk

AVION Shopping Park
Ivánska cesta 18
821 04 Bratislava
Tel.: 02/ 4363 4668
Fax: 02/ 4363 4667
avion@pantarhei.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 03 Bratislava
Tel.: 02/ 4464 5231
Fax: 02/ 4464 5233
polus@pantarhei.sk

OC TULIP
Pltníky 2
036 01 Martin
Tel.: 043/ 430 6660
Fax: 043/ 430 6662
tulip@pantarhei.sk

NOVÉ ZÁMKY
Bjorsonova 2
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/ 640 0248
Fax: 035/ 640 0248
novezamky@pantarhei.sk

OC OPTIMA
Moldavská cesta 32
040 11 Košice
Tel.: 055/ 789 9505
Fax: 055/ 789 9503
optima@pantarhei.sk

ARKADIA Shopping Park
Veterná ulica 40/A
917 01 Trnava
Tel.: 033/ 535 3531
Fax: 033/ 535 3533
arkadia@pantarhei.sk

OC DUBEŇ
Vysokoškolákov 52
010 08 Žilina
Tel.: 041/ 500 1575
Fax: 041/ 500 1573
duben@pantarhei.sk

SENEC
Lichnerova 30
903 01 Senec
Tel.: 02/ 4564 6868
Fax: 02/ 4564 6869
senec@pantarhei.sk

ŠAMORÍN
Gazdovský rad 1998
931 01 Šamorín
Tel.: 031/ 560 3838
Fax: 031/ 560 3836
samorin@pantarhei.sk Knihy, ktoré čítate...

NOVÉ

NOVÉ

R A S T I E M E  S P O L U  S  N A Š I M I  Z Á K A Z N Í K M I



Poďte sa pozrieť dovnútra!
Vývoj a pokrok v službách medicíny

Výstava od 21. 9. 2007 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava

Vedecký a technický vývoj od nepamäti rozširuje poznatky lekárov o ľudskom tele a má veľký význam pri zisťovaní a liečení chorôb. 
Výstava predstavuje medicínske prístroje – od najjednoduchších až po moderné zobrazovacie systémy. Ukazuje historickú cestu, 
ktorá rozhodujúcou mierou zlepšila kvalitu života všetkých ľudí.

1895 
Röntgenová snímka

1976 
Computer Tomography (CT)

1980 
Magnetická rezonancia (MR)

1995 
Angiografia s podaním 

kontrastnej látky (CE-MRA)

2002 
SPECT/CT

www.siemens.sk/vystava
www.snm.sk

Generálny 
partner SNM

Vytvorením silného magnetického 
poľa sa vyrovnajú molekuly vody 
v ľudskom tele ako malé magnety. 
Zásahom rádiových vĺn sa získavajú 
snímky, ktorých kombináciou vzniká 
trojrozmerné zobrazenie.

Počítačová tomografia (CT) a magne-
ticko-rezonančná tomografia (MR) sa 
navzájom dopĺňajú a používajú sa 
podľa potreby na ešte lepšiu vizuali-
záciu a diagnostiku ciev.

SPECT/CT označuje kombináciu možností 
SPECT (Single photon emission computed 
tomography), technológie využívajúcej 
gama lúče, s presnosťou diagnostického 
viacvrstvového CT. Na funkčné zobraze-
nie orgánov sa podáva malé množstvo 
rádioaktívnej látky, anatomické informá-
cie poskytne CT.

Rozličné medicínske prístroje nám po-
máhajú pochopiť stavbu a funkciu
tela, podporujú rozpoznávanie cho-
rôb a hrajú dôležitú úlohu pri snahe 
vyliečiť tieto choroby, alebo aspoň 
stlmiť ich účinky.

Významným míľnikom vo vývoji 
medicínskych prístrojov sa stali rönt-
genové lúče, ktoré objavil Conrad 
Röntgen. Konečne bolo možné bez-
bolestné nekrvavé zobrazenie ľud-
ského tela.

Počítačová tomografia je presnejším 
procesom röntgenovej diagnostiky. 
Výkonný počítačový systém meria 
priepustnosť röntgenových lúčov 
v tkanive a zistené údaje sú zobrazené 
do snímky.

Výstava sa koná pod záštitou 
predsedu NR SR Pavla Pašku.
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